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apež František nám napsal:
„Radujte se a jásejte!“ Co nám
brání ho vyslyšet? Máme se
radovat, nebo spíš usmiřovat Boha
za hříchy lidstva? Západní církev
jako by kladla vyhnání z ráje nad
Ježíšovo evangelium. Opravdu Bůh
vyhnal člověka z ráje, uzavřel nebe
a Kristus ho otevřel teprve tím, že
Otce usmířil svou krví? Nebo má
pravdu spíš sám Pán, který nám na
bídl příběh o láskyplném Otci,
vyhlížejícího syna-darebáka?
Františkánská duchovní tradice
tuto radostnou zprávu vždy rozví
jela. U Lukáše je hřích pro Boha
epizoda. Podstatné je vyvolení, pový
šení a zbožštění člověka. Proto se
františkáni stali nositeli radosti.
Jenže k radosti nás někdo musí
strhnout. S muži máme často prob
lém. Muži jsou sebestřední, chtějí
něco znamenat. Apoštol Pavel nás
vyzývá k tomu, abychom neměli
zalíbení sami v sobě (Řím 15,1). Pa
pež František v tomto kontextu
zmiňuje „ženský talent“ – žena bývá
ušetřena touhy po moci.
Kdy už konečně zvítězí radost
z povýšení nad současnou malostí
a úzkoprsostí? Kdy zvítězí důvěra
nad strachem? Teprve potom se bu
deme rádi modlit v liturgii hodin
ze čtvrtka prvního týdne žaltáře:
„Radost z tebe ať je naše síla!“
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Spojeni s Bohem
Ježíš v evangeliu vybízí učedníky: „Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš
nebeský Otec“ (Mt 5,48). Po staletí podávali křesťanští autoři návody a rady,
jak postupovat na cestě ke křesťanské dokonalosti, jak se v ní cvičit. Nabízíme pohled dvou duchovních autorů z prvního století existence jezuitského
řádu, jejichž postřehy nám mají i dnes co říci.
Každý máme zkušenost, že jsou chvíle, kdy jsme spokojení se svým životem a jsme šťastní, jindy jsme na
opak nespokojení a rozmrzelí. Platí
to i pro náš život s Bohem. Šťastní
jsme, když dokážeme zažívat jeho
blízkost, když se nám daří kráčet za
Kristem tak, že děláme Bohu i druhým radost. Zažíváme, že náš život
má smysl a směr. Z této zkušenosti
se zrodilo pochopení, že křesťanská
dokonalost spočívá ve schopnosti
být ve stálém spojení s Bohem, být
s ním zajedno.
Bdělost srdce
Ve křtu jsme byli s Bohem spojeni
nesmazatelným poutem synovství.
Víme ale, že ne vždy opravdu žijeme
z této víry, že nám z různého důvodu
uniká, a to často stojí za našimi nedokonalostmi a hříchy. Svatý Ignác
proto radí modlit se dvakrát denně
tzv. examen, tedy zpytovat svědomí
a podívat se na uplynulou část dne,
abychom mohli Bohu poděkovat za
přijatá dobrodiní a prosit o odpuště-
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ní našich vin. Každodenní konání
examenu nám má v koloběhu života
pomáhat hledat Boží stopy a nalézat
Boha ve všem, co zažíváme.
Francouzský jezuita Louis Lallemant (1588–1635) nabízí ještě jinou
zkušenost, jak si spojení s Bohem
udržet a obnovovat. Říká tomu péče
o srdce nebo bdělost srdce, a jejím
smyslem je věnovat pozornost tomu,
co se odehrává v našem nitru, abychom se ve svém chování nechali
vést Duchem svatým. Aby přiblížil,
co touto bdělostí srdce přesněji myslí, porovnává ji zpytováním svědomí
s modlitbou a ukazuje, čím se od ní
liší.
„Examen se koná v určitých stanovených dobách, zatímco bdělost srdce se musí praktikovat každou chvíli,
bez časového omezení. Examen se
týká věcí, které byly vykonány, souhrnu různých úkonů a obvykle se
zaměřuje na (uplynulou) část dne;
bdělost nad srdcem naopak prozkoumává jednotlivé aktivity během
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jejich rozvíjení a zaměřuje ducha na
různé fáze činnosti, jak se krok za
krokem provádí. (…) Examen spíše
namáhá paměť, zatímco bdělost srdce vůbec nenapíná tuto mohutnost
a není nijak náročná, jak by se někdo
mohl z počátku domnívat. Examen
vůbec vyžaduje úpornější námahu,
jež by nutila našeho ducha se soustředit; bdělé srdce si naopak přeje
pouze mírné nasazení mysli, zdroj
důvěrného vnitřního pokoje a větších útěch, jaké se mohou v životě
zakoušet.“
Z jeho slov dokážeme pochopit, že
tento typ bdělosti známe. Jistě jsme
někdy zažili, že jsme dokázali žít
naplno přítomnou situací a konali
vše s vědomím, že věci konáme
s Bohem a pro něho z lásky. Že to
bylo vlastně jednoduché, a byla to

více milost než výsledek našeho úsilí. Lallemant je ovšem přesvědčen,
že je možné v této bdělosti růst, jít
této milosti naproti, aby nebyla tak
zřídkavá a my neprožili svůj život
spíše pod vlivem nestálosti našich
tužeb, plánů a rozhodnutí.
K tomu, jak se v bdělosti srdce cvičit, proto nabízí několik praktických
duchovních rad. Několik je klasických – varovat se příležitostí ke hříchu apod. Jedna je ovšem velmi trefná, zvláště v naší uspěchané době.
Máme si mezi jednotlivými činnostmi během dne dávat čas na obnovení
dobrého úmyslu, tedy vědomí, že
věci konáme s Bohem a pro něho.
Říká tomu, abychom vstupovali do
sebe, usebrali se před Bohem:
„Vstupujeme do sebe, jak jen to je
možné, zvláště v některých chvílích,

Do našeho nitra Bůh
vkládá dobrá vnuknutí
a podněty, a my si je
díky bdělosti můžeme
uvědomit, přijmout je
a jednat podle nich
(Foto archiv)
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například když odbíjejí hodiny nebo
když přecházíme k jiné práci, a zvláště po těch delších a důležitějších;
i když jsme zavaleni pracovními
záležitostmi a úkoly, nespouštějme
pohled do vlastního nitra, ale čas od
času se tam pátravě zahleďme.“
Lallemant věří, že do našeho nitra
Bůh během dne vkládá dobrá vnuknutí a podněty milosti, a my si je touto bdělostí můžeme uvědomit, přijmout je a jednat podle nich.
Sladit kontemplaci s činností
Bdělost srdce je pro Lallemanta to,
co nám pomáhá sladit kontemplaci
s činností, tedy na jedné straně
sloužit Bohu prostřednictvím vnitřního života, a také sloužit bližnímu
tím, že své námahy a síly dáváme do
služeb jeho spásy. Toto sladění je
ovšem křehké, a proto na mnoha
místech varuje, aby se člověk příliš
„nevyléval navenek“, tedy aby se
nenechal strhnout činností tak, že
přestane vést vnitřní život a začne
upadat do nedokonalostí, chyb a hříchů. Zdůrazňuje, že člověk nejdřív
musí pokročit na cestě dokonalosti,
a podle míry tohoto pokroku přiměřeně konat vnější činnost služby druhým lidem.
Tato opatrnost má ovšem jedno
úskalí – život se nás většinou neptá,
na jakém stupni dokonalosti se
nacházíme. Nemůžeme si pokaždé
vybírat, čeho z toho, co nám život
klade na bedra, se ujmeme, a čeho
ne. Oprávněně by to druzí viděli jako
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sebestřednou pohodlnost. Víme, že
také máme zodpovědnost, před kterou nemůžeme utíkat.
Moudře to rozpoznal španělský
jezuita Baltazar Alvarez (1533 až
1580), který byl po několik let zpovědníkem sv. Terezie z Avily. Jeho
životopisec o něm uvádí, že časem
poznal, že hlavním zdrojem ctností
je láska k bližnímu. To ona dokáže
správně sladit vnitřní život s vnější
činností, ona je opravdovým důkazem naší lásky k Bohu: „Z celého
srdce souhlasil s tvrzením sv. Bernarda, že má větší cenu pracovat pro
spásu bližního, i kdyby měl při tom
člověk udělat nějaké chyby. K tomu
otec Baltazar dodával: Ctnost, která
se nikdy nedostala do styku s bližním, nemůže být pokročilá. V bojích,
uprostřed pokušení, je to místo, kde
láska vítězí, kde se upevňuje trpělivost a pokora, kde konečně zazáří
čistota ve svém největším jasu. A kde
se najdou tak cenné zkoušky, když
ne ve vztazích k bližním?“
Otec Alvarez tak učí tomu, co už
sv. Pavel v prvním listě Korinťanům
nazval mnohem vzácnější cestou
křesťanského života. Je to cesta velkorysé lásky k druhým, která ve spojení s Boží láskou „všechno omlouvá,
všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží“ (1Kor 13,7).
Petr Havlíček SJ
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Papež Zeleného čtvrtku
Je-li současný papež označován za toho, kdo přednostně žije spiritualitou
Zeleného čtvrtku, neměli bychom si myslet, že tím snad vylučuje radikálnost
následujícího Pátku. Každý z nás byl Hospodinem stvořen odlišně. Že v sobě
někdo objevuje více dynamiku Vánoc, a ne obdobně Velikonoc, neznamená,
že jedno žije na úkor druhého. A v čem je náš papež zelenočtvrteční?
Při pohledu na Zelený čtvrtek jde
o zrození dvou svátostí církve do
našeho života. Bůh sebe nevyslovil
v jediné momentce, ale to, co započal
a dává jako nejlepší, se v nás nadále
rozvíjí. Svátosti nejsou hroudou
nějakých dobrých věcí, ale intenzivně
zpřístupňujícím přebýváním Boha
v nás. Při Zeleném čtvrtku obdaroval
Pán člověka tajemstvím svého
vítězného a oslaveného těla, které se
mezi námi projevuje zatím diskrétně
a skrytě.
Je-li papež František homo
eucharisticus, jak o něm hovoří
i jeho předchůdce Benedikt XVI.,
identita takto vytvářeného života je
provázaná s Kristovým tělem a jeho
krví. Jsme Pánem syceni napořád:
když ho požíváme při liturgickém
stolování, nebo když hledíme do jeho
Srdce při trpělivém obdarovávání
„v monstranci“. Tato slova nesčetně
krát opakoval ve svých promluvách
i katechezích jako magistr noviců či
jako arcibiskup, a opakuje je i jako
papež. Je to stále tentýž člověk.
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Odkazy jsou dohledatelné: napříč
jeho vlastním dílem i svědectvími
o něm.
Provoněni Kristem sloužícím
František také leckdy opakuje, že
schází-li nám naprostá vydanost
eucharistickému Živiteli v pohledu
na výstav monstrance, nevyužíváme
ani prostředky k tomu, abychom se
mu dali plněji k dispozici při li
turgické mešní oběti. O současném
papeži je známo, že denně přebývá
hodinu před vystaveným (a nám se
dávajícím) Kristem, a to i tehdy, je-li
na cestách. Při tomto „úkonu“ si
nesepisuje nové encykliky ani svůj
životopis, ale jen kontempluje, tedy
„na-zírá“: „zírá“ vděčně na Pána.
Když vytkli nějakému životopisci,
že poukaz na tento eucharistický
faktor může udělat z papeže „tradičně
zbožného“, František odvětil, že
nejde o něj, ale o Krista, jenž je stále
připravený nás živit sebou samým.
Na Zelený čtvrtek Kristus ustanovil
realitu eucharistie coby centra naší
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Když před Bohem zkoumáme životní cesty, není žádný prostor, který by
z toho byl vyloučen. Ve všech oblastech života můžeme stále růst…
Z exhortace papeže Františka Gaudete et exultate

cesty moudrosti. Papež také rád
vzpomíná, že první heroická ctnost,
jež se zmiňuje v dokumentu svato
řečení Ignáce z Loyoly, je přednostní
světcův zájem o zralou a ustavičnou
úctu k eucharistickému Kristu. Igná
covi proto někteří říkali loco del
Sacramento (blázen Nejsvětější svá
tosti).
Na Zelený čtvrtek se zrodila rovněž
svátost kněžské identity. Žije-li
papež tuto druhou bazální svátost
církve naplno, nemůže překvapit, že
bude konfrontován s výtkou, proč
leckteří z nás toto kněžství věrohodně
nežijí, ba dokonce zneužívají. Ne
dávná cesta do Irska nám dává
dostatek materiálu k podobným úva
hám. Nejde o přetíženě upřednost
ňované kněžství, aby se zdůraznila
ideologie klerikalizmu. Nahlížíme
však na kněžství ve spolehlivé službě
a smíme si vypůjčit Františkův výraz:
kněžství „provoněné“ sloužícím
Kristem. Kněžství, které je svěží,
lidsky sdílené a které dovede spojit
nebe se zemí.
Jednat milosrdně
Kolem těchto témat krouží velká část
velmi čtivého, radostného textu
Gaudete et exsultate. Od falešných
projevů upjatého formalizmu až po
neuvědoměle zakoušené přijetí oče

|

kávajícího Pána, od nevolnictví
vnějších forem při slavení mše (když
děláme ze zvonění či kněžské rochety
středobod) až po zanedbávání ducha
liturgie. Ale papež neuvádí pouhé
nemoci či výkyvy ve zbožnosti, ale
děkuje věřícímu různých stavů
a profesí, že odhaluje Kristovo ta
jemství ve svém životě, tak jako
v životě nejbližších (což je leckdy
těžší nežli u těch vzdálených).
Papež dále dodává, že naše bdělost
i poučenost vůči eucharistii stoupá,
třebaže zaznamenáváme lokální
propady, a uvádí případy, kdy Pán je
v životě svých milých lidí také
šťastný. V textu promlouvá teolog
i muž terénu: ten, kdo si váží člověka
hledajícího i nacházejícího.
Papeži jde vždy o vláčnost vůči
Božímu Duchu, nikoli o předem
vytvořené znění, dokonalou definici
či moralizující rozhořčenost. Pod
trhněme Františkova slova: Hledět
a jednat milosrdně je svatost. Nároky
živě zakoušeného vztahu ke Kristu
se v pohledu na svátosti Zeleného
čtvrtku neumenšují, ale naopak
profilují. Díky nim jsme součástí
vlastního Božího života. V nich se
odvíjí Pánovo vítězství v našem
životě.
Michal Altrichter SJ
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Boj o obraz Boha a církve
Ve své poslední exhortaci mluví papež František o povolání ke svatosti,
jež neplatí pouze pro hrstku vyvolených, ani není nějakou profesní etiketou
vyžadovanou jen od kněží a zasvěcených osob. Spíše jde o obecnější pozvání
k životní plnosti, adresované každému křesťanovi. Jeho význam zdůrazňuje
papež od začátku svého pontifikátu a připomíná jej často i během svých
apoštolských cest. František u mnoha lidí vyvolává nadšení, ale čelí také stále
větším útokům. Některá jeho rozhodnutí budí kontroverze. Rozhovor s církevním historikem Tomášem Petráčkem jsme tedy zahájili právě tímto tématem.
Na jaře tohoto roku jsme si připomněli už páté výročí od zvolení
Jorgeho Bergoglia papežem. Objevila se řada kritických hlasů na
jeho adresu. Jak ty, jako církevní historik, hodnotíš jeho dosavadní působení na Petrově stolci?
Jednoznačně pozitivně. Samozřejmě nikomu se nepovede všechno, ale
myslím si, že většina kritiky není odůvodněná. Papeži se nejvíce vyčítají tři
věci. Podle některých je to papež, který rozděluje církev a vede ji na práh
schizmatu, církevního rozkolu. Ve skutečnosti jeho pontifikát jen ještě více
odkryl rozdělení, která jsou v církvi už dávno a sahají hluboko do minulosti.
Je kritizován za to, že je příliš „politizujícím“ papežem. Ovšem i jeho předchůdci se často vyjadřovali k věcem veřejným a politickému dění. Podle třetí
námitky je to papež oblíbenější u lidí mimo církev než v církvi, navíc je miláčkem politické levice. Jenže levicově orientovaná hnutí si oblíbila už papeže
Jana XXIII., mimo jiné díky encyklice Pacem in terris, úspěchy u ní sklízel
Jan Pavel II. zejména za kritiku kapitalizmu a neúnavný boj za lidská práva.
Když se v 90. letech adoroval kapitalizmus a levice byla na kolenou, byl on
jedním z mála, kteří se odvážili varovat před konzumizmem. Absurdní, ne
evangelijní a ahistorická je i sama představa, že by papež měl být automaticky oblíbencem pravice, že církev je „přirozeně“ pravicová a konzervativní.
Stačí si vzpomenout na slova Mariina chvalozpěvu.
Už nynější přínos pontifikátu papeže Františka je neocenitelný. Rozhýbal
stojaté vody. Někteří mu vyčítají, že jde hlavně o změnu stylu v komunikaci
a ve vystupování, méně pak o zásadní reformy. Jenže právě změna stylu je
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klíčová a důležitá sama o sobě, protože vypovídá o změně obrazu církve.
Hned v prvním dokumentu Evangelii Gaudium papež odmítl prostorové,
institucionálně laděné myšlení v duchu „hájení a rozšiřování území“. František se snaží nastartovat procesy, které přinesou své plody v budoucnu.
Z pohledu historika, kněze a věřícího bylo úžasné těch pět let papeže sledovat. Těším se na to, co bude následovat.

Papež František promlouvá k jezuitům shromážděným na 36. generální kongregaci v Římě po zvolení nového
představeného v říjnu 2016. Při následné debatě ochotně a otevřeně odpovídal na všechny dotazy
(Foto Don Doll SJ)

Mnozí ho pokládají především za reformního papeže. Souhlasíš
s tímto označením?
Rozhodně. Nebál se změnit věci, které byly chápány jako nepsaná,
nezměnitelná pravidla jednání papežů a římské kurie. Není to přitom nějaká
svévole, ale snaha přiblížit se evangelním hodnotám. Přiznává například
otevřeně svoji lidskou slabost a omylnost, zdůrazňuje svoji nedostatečnost.
Všude prosí věřící, aby se za něho modlili. To je velký posun oproti staleté
tradici budování mýtu neochvějného papeže, Svatého otce, který připomíná
nelidský skalní masiv. Povzbuzující je i papežův klid a trpělivost s kritikou,
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neloajalitou u některých kardinálů i pasivitou biskupů, kteří byli po dlouhá
desetiletí vychováváni k čekání, co přijde z Vatikánu. František vyzařuje velkou duchovní sílu a vnitřní pokoj.
U kritiků ze strany integristů a tradicionalistů je často znát, že se drží hesla:
„Účel světí prostředky“. Mají za to, že když bojují za „svatou věc“ údajné tradice, tak mohou využít cokoli. Způsob, jakým o papeži mluví, lži a pomluvy,
které šíří (viz například poslední Viganův atak), to vše je dokladem, že tato
kritika není autentická, není z Boha a není ani lidsky poctivá. I kdyby cíle
byly sebeušlechtilejší, nelze k nim směřovat za pomoci problematických, či
dokonce nemorálních prostředků. Zneužívají i jeho dobroty; kdyby si např.
kardinálové Burke či Sarah dovolili desetinu své neloajality vůči Janu Pavlu
II., nastupují druhý den jako kaplani na Aljašce, abych citoval jedno nedávné
umělecké dílo.
Papež se navíc neomezuje jen na změnu stylu, udělal také několik
dost odvážných rozhodnutí…
Ano, on samozřejmě chce prosadit i konkrétní reformy. A na rozdíl od svého předchůdce je opravdu velmi zkušeným řídicím pracovníkem. Byl provinčním představeným argentinských jezuitů, biskupem, arcibiskupem,
předsedou argentinské biskupské konference… Není jen nějaký snílek a vizio
nář. Je člověkem, který zná technologii moci a umí ji použít, kde je třeba.
Nebojí se přitom na sebe vzít odpovědnost za rozhodnutí a jeho důsledky.
Umí jednat i tvrdě, ale to je na této pozici nezbytné.
Nakolik se na jeho způsobu jednání podepsalo to, že pochází
z Latinské Ameriky?
Dal jsem si tu práci a přečetl bezmála všechny životopisy, které o papeži
Františkovi vyšly. Na papeže měla zřejmě největší vliv jeho zkušenost odpovědnosti v církvi. Prošel si dvakrát vnitřním exilem, zažil období, kdy byl
v oficiálních kruzích církve odmítán a vytlačen na okraj. Z Latinské Ameriky
si přinesl to, že na rozdíl od mnoha jiných biskupů se nikdy nenechal odstřihnout od každodenního kontaktu s věřícími. Je fascinující, jaká místa si vybírá
ke svým návštěvám. Jezdí na naprosté církevní periferie, do zemí, kde nejsou
skoro žádní katolíci. Nepředstíraný zájem o to, co je na okraji, ho pojí
s papežem Janem XXIII. Nejedná v duchu zavedených tradic, ale snaží se
brát evangelium vážně a nekomplikovaně. Mluví s odzbrojující prostotou,
neříká sice nějaké super objevné teologické myšlenky, ale jeho lidský a hluboce evangelijní přístup je osvěžující.
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Papež František nám představuje Boha, který v sobě snoubí vlastnosti otce i matky. Bůh pro něj není tyran nebo
bezohledný vládce, ale je plný soucitu a milosrdenství
(Foto Gregorio Borgia)

Už jsi mluvil o tom, že papež František vzbuzuje svými vystoupeními velké emoce – a to jak uvnitř církve, tak i mimo ni. Snad největší poprask zatím způsobila jeho exhortace o manželské lásce.
Proč právě ona?
Je to jedna z věcí, které nejvíc rozdělují církev, a zároveň masivní problém.
Narážíme tu na největší propast mezi těmi, kteří se snaží za každou cenu dr
žet tradiční výklad určité normy, a mezi nemalou částí křesťanů, kteří mají za
to, že podobný způsob prosazování norem je jedním z důvodů, proč lidé z círk
ve odcházejí a proč církev není pro dnešního člověka věrohodná, a tedy ani
atraktivní. Po mnoho desetiletí byli církevní představitelé, zejména biskupové, vybíráni podle toho, nakolik přijímají ahistorický model křesťanství, víry
a církve, přesvědčeni, že v církvi se nemůže nic měnit, protože současný stav
je jedině možný a dokonalý. Toto mytologické pojetí je jen alibistickým únikem od nutnosti vnímat vanutí Ducha a znamení doby. Křesťan by se přece
neměl zříkat úkolu tvrdou nepříjemnou prací aktualizovat učení i praxi církve a uvádět ji do souladu s autenticky evangelijními hodnotami. Hájení a kon
zervování statusu quo je samozřejmě mnohem jednodušší a pohodlnější.
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Jádrem sporu je otázka, zda umožnit přístup ke svátosti smíření a eucharistie znovusezdaným párům. Jedna strana se drží „historického imobilizmu“ a tvrdí, že biblické výpovědi je možné vykládat jen jedním způsobem –
tím jejich. Je legrační, když tvrdí, že chtějí s papežem Františkem diskutovat,
ale v jedné větě dodávají, že není o čem, nauka je jasná a neměnná. Jenže
před klíčovou pasáží u Matouše je úryvek o tom, že si máme vyloupávat oči
a usekávat končetiny, když jsme pokoušeni. To v církvi, až na výjimky, nikdy
nikdo doslovně nevykládal. Hned potom následuje pasáž, kde Ježíš říká:
„Nikdy nepřísahejte, nikdy si nenechávejte říkat ‚otče‘“, což církev velkoryse
přehlíží a dělá pravý opak. Tradičně se říká, že to přece není myšleno doslovně – přitom by bylo velmi snadné to naplnit. Když pak někdo tvrdí, že to tak
bylo v církvi vždy, ptám se, proč to tedy mají pravoslavní jinak a jde to tam?
Tomuto církevnímu společenství přece nemůže nikdo reálně upřít stejnou
kontinuitu a autoritu ve výkladu Písma. Jak to, že kritikům papeže nevadí
masivní pokrytectví praxe zneplatňování manželství „od počátku“? Jak to, že
tak okázale ignorují reálné utrpení skutečných lidí, církví doživotně trestaných za selhání jejich partnerů? Domnívám se, že tady ve skutečnosti svádíme zápas o nový obraz církve, ale i Boha.
Můžeš tuto svoji myšlenku trochu rozvést?
Někteří drží obraz Boha, který vychází z otrokářsko-feudálního modelu.
Bůh je tu majitel a pán, který nakladl podmínky, a poddaní teď mají za úkol
je naplnit. A když se jim to nepodaří, tak za to dostanou za uši. Druhý obraz
Boha v sobě snoubí vlastnosti otce i matky. Bůh je v tomto obrazu k lidem
docela jiný, je plný soucitu a milosrdenství, rozhodně je netrestá za to, že se
ocitli v bolestné situaci, kterou ostatně mnozí ani nezavinili. Touží, aby měli
život a měli ho v plnosti. Církev by měla tento obraz Boha žít, zprostředkovat,
vyzařovat. Řečeno s Františkem: být polní nemocnicí, ne káznicí, kde se
dohlíží a trestá, a pouze ten, kdo to vydrží, půjde do nebe. To je karikatura
Boha i církve.
Zaráží mě, že nejvíce papeže kritizují ti, kteří se v argumentaci
obvykle dovolávají autority papežů a vatikánských dokumentů.
Není v tom rozpor?
To je úplná postmoderní bramboračka. Tradicionalisté jsou ve skutečnosti
mnohem víc dětmi své doby než kritizovaní „liberální“ katolíci. Zastánci
změn v církvi autoritu papeže berou vážně a snaží se jí porozumět, zatímco
„katoličtí ultras“ papeže respektují jen do té doby, dokud říká to, co oni chtě-
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jí slyšet. Jakmile začne papež říkat něco jiného, tak se okamžitě stane terčem
jejich nenávistné kritiky. Najednou už papežská autorita nic neznamená. Je
naprosto absurdní, když někdo absolutizuje výpovědi papežů ze starší doby
a využívá je v kritice proti nějaké novější papežské výpovědi, která vychází ze
snahy porozumět dnešnímu člověku a zohledňuje například vědecké psychologické poznání. Je směšné, když někdo, kdo se pokládá za esenci tradičního
katolicizmu, pronese podobnou větu jako kardinál Burke: „Napomínat
papeže je výraz poslušnosti vůči Kristu.“ Cituje přitom Luthera a další reformátory, aniž by mu došlo, jak vnitřně rozporný, absurdní postoj tím vlastně
zastává.
Tady se možná dotýkáme klíčového tématu papeže Františka.
Hned na začátku svého pontifikátu vyhlásil milostivé léto a rok
milosrdenství…
Přesně, to je součástí onoho zápasu o obraz Boha. My jsme opravdu podmíněni tím, v jaké společnosti, v jakém typu rodiny, v jakém druhu politického, ekonomického a sociálního uspořádání žijeme. Podle toho si modelujeme
obraz Boha a vztahy mezi ním a člověkem. Když se podíváme, jaké knihy byly
mezi křesťany u nás v poslední době nejpopulárnější, můžeme si všimnout,
že většinou pracují s radikálně změněným obrazem Boha. Bůh je zde zdrojem
života a energie, vytrácí se negativní chápání Boha jako nedůtklivého dozorce. Marek Orko Vácha například uvádí zajímavou metaforu, že člověk je Boží
písní. Bůh jako původce života touží po tom, aby člověk žil svůj život v maximální plnosti. Hřích maří potenciál, který Bůh do nás vkládá. Bůh nás ovšem
za to nezavrhuje, netrestá v pravém slova smyslu, ale dává nám vždy novou
šanci.

Podle církevního historika
a teologa Tomáše Petráčka budou
křesťané muset přehodnotit svůj
vztah k tělesnosti. Chybí mu také
jednotné pojetí člověka
(Foto Martin Staněk)
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Pro mnoho lidí je tento Boží obraz stále psychologicky nepřijatelný. Mají
strach sami ze sebe. Bojí se, že kdyby přijali tento obraz velkorysého a trpělivého Boha, vedlo by je to k nevázanosti, laxizmu. Můžeme si toho všimnout
i v debatách o manželství a papežově exhortaci Amoris laetitia. Někteří katolíci jsou přesvědčeni, že by pak jejich oběť, díky níž zůstali ve svých rodinách,
se svými manžely a manželkami, měla menší hodnotu, a oni by pak bez trestu a hrozeb měli o to menší motivaci zůstat věrní. Jeden můj kamarád, který
má čtyři děti, k tomu dodává: „To je smutné, že potřebujete tak silnou negativní motivaci, abyste byli schopni to zvládnout. Jde ještě o lásku, když je pro
vás vztah takovým utrpením? Dává vám ještě takový vztah smysl?“ Papež
František ukazuje, že tento obraz milosrdného Boha nevede k nějakému
nevázanému jednání. Uvědomuje si, že lidé jednají spolehlivěji na základě
pozitivní motivace. Nechat se oslovit a proměnit Ježíšovou absolutní, sebevy
dávající láskou je účinnější cesta ke svatosti než strach z trestu a zatracení.
Po biskupské synodě o manželské lásce byla nyní zahájena další
synoda na téma pastorace mládeže. Co ty jako člověk, který se
neustále pohybuje mezi mladými lidmi, od tohoto shromáždění
očekáváš?
Asi nic zásadního. František říká, že chce vidět neklid, život, pohyb. Církvi
by prospělo, kdyby i mladí měli více prostoru a mohli říct, co od ní očekávají.
Protože my je vlastně pořád vychováváme v oddanosti a poslušnosti: Tohle je
naše nabídka, když se ji přizpůsobíte, tak je to v pořádku, když ne, vaše smůla. Ale spíše by se biskupové měli snažit pochopit, co jim Bůh skrze mladé lidi
říká, co by měli změnit, jak reagovat.
Když se na synodě vytvoří prostor větší svobody, tak možná zazní nějaké
opravdu otevřené hlasy, nebo i nářky. Pak by bylo možné hledat odpověď na
otázku, proč církev pro mladé lidi v této podobě není přitažlivá. Jistě, i u nás
jsou už centra, kam mladí lidé přicházejí a jejich víra tam netrpí, ale může se
rozvinout. Je to i o osobnostech, tak to ostatně bylo v církevních dějinách
vždycky. Nicméně by prospělo, kdyby církevní představitelé na celém světě
více naslouchali laické veřejnosti, ale hlavně mladým lidem, protože koneckonců jim patří budoucnost.
V církvi jsou morální teologové, kteří volají po reformě sexuální
etiky, ale zdá se mi, že papež má spíše tendenci poukazovat na to,
že tohle je otázka interního fóra a kulturní podmíněnosti, že nelze
vytvořit nějakou uniformní šablonu pro celý svět.
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I tato oblast se vyvíjí. Jen za 13 let mého působení mezi studenty jsem
zaznamenal určité posuny. Církev byla dlouho přehnaně upjatá k sexuální
morálce. Ale existují některé reálné problémy, např. to, že mladí lidé odkládají svatbu až na období, kdy dostudují, udělají kariéru, budou mít dost
peněz, důstojné bydlení a podobně, takže se stává, že třeba i rok či více let
před svatbou spolu žijí jako manželé a bydlí v jedné domácnosti. Historicky
se to řešilo třeba tak, že se zásnuby braly jako závazné. Můžeme tedy tvrdit,
že jde o těžký hřích, když nějaký pár ve skutečnosti už směřuje do manželství
a žije něco, co lze nazvat celoživotním výhradním vztahem? Možná by to
vyřešil nějaký institut závazných zásnub. To je otázka pro pastoralisty a moralisty.
Obecně bych řekl, že katolická církev, a křesťanské církve vůbec, budou
muset přehodnotit svůj vztah k tělesnosti, lidskému tělu a k sexualitě jako
takové. Ukazuje se, že tajemství vtělení i to, že nás Bůh stvořil v tělesné podobě, je zásadnější, než jsme si dosud mysleli. Opět se vracíme k Božímu obrazu. Dlouho jsme v církvi byli ve vleku antického dualizmu. Formálně jsme to
sice odmítli a argumentačně dualizmus porazili na základě biblické jednoty
ducha a těla, ale ve skutečnosti nad námi pořád negativní či podezřívavý
postoj k tělu vyhrává. Teď je možná ten správný moment si uvědomit, že
naše bytí je v těle, že tělo je podstatné a cenné, protože má být vzkříšeno.
Budeme muset tyto věci domyslet a docenit.
Dalším důležitým problémem dneška je to, že někteří jednotlivci zůstávají
sami. Dnes vycházejí studie o samotě jako nemoci, je to vlastně celý komplex
problémů. Ještě i toto téma čeká na nějakou reflexi teologů, ale ta musí zároveň být opřená o výsledky moderních věd.
Nejsem morální teolog, ale souhlasil bych s názorem, že církev
bude muset také znovu definovat, co je přirozené.
Ano, s tím také souhlasím. Tento koncept je třeba „oprášit“. Jeden z problémů, na který „dojíždí“ západní společnost, je neschopnost sjednotit se na
nějaké jednotné antropologii. Zproblematizoval se pojem, který jsme nebyli
schopni rozpracovat a aktualizovat od 60. let 20. století. Proto dnes západní
společnost upadá. Existuje spousta etických panelů a komisí, ale ty jsou
k ničemu, protože chybí nějaká společně přijatá představa o tom, co je to člověk.
Rád bych skončil náš rozhovor osobnější otázkou. Jaké naděje
vkládáš do tohoto pontifikátu a čím tě papež nejvíc inspiruje?
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Inspiruje jeho velká vnitřní svoboda. Říká, co si myslí, je spontánní, nebojí
se, nekalkuluje. Nepředvádí se před dějinami. Miluje církev a dlouho trpěl
tím, do jaké situace se dostala. Nemohl s tím ale mnoho dělat. Nyní se konečně na změnách může podílet, má šanci něco změnit a realizuje věci, o kterých
už dříve věděl, že by bylo třeba je udělat. Přitom se ale nesnaží všechno řídit
a kontrolovat, neustále povzbuzuje k iniciativě zdola, oživení církve, převzetí
odpovědnosti.
Podnětný je jeho životní styl, důraz na ukázněnost, střídmost, nenáročnost. Nežije jako jeho renesanční předchůdci, kteří se chovali v duchu výroku: „Když už nám Pánbůh ráčil dát to papežství, tak si ho náležitě užijme.“
František žije papežství jako službu. Nejde mu o nějaké požitky, důstojnost
a tituly, které z toho plynou. Některé feudální přežitky už zrušil. Příkladný je
i jeho kontakt s obyčejnými lidmi. Není v tom strojený, naopak je velmi
autentický. Také v postoji k migrační krizi je velmi lidský, evangelijní. Svým
bezprostředním, radikálně Ježíšovským přístupem mnoho biskupů a kněží
zneklidňuje. Ale to je jen dobře. Doufám, že nás papež ještě překvapí. Snad
také stihne jmenovat další kardinály stejného Ducha. Kéž by pak oni zvolili
papeže, který bude pokračovat ve Františkově duchu.
Připravil Jan Regner SJ

Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (*1972 Hořice
v Podkrkonoší) je český katolický teolog, kněz a církevní
historik. V letech 1990–1992 a 1996–1999 studoval obor
historie a etnologie na Filozofické fakultě UK v Praze. V roce
2002 tam obhájil dizertační práci a ve stejném roce vstoupil
do kněžského semináře. Studium teologie dokončil ve
švýcarském Fribourgu, kde v letech 2002–2005 získal
licenciát. Dizertační práci z teologie obhájil v roce 2008
v Olomouci, habilitoval se v roce 2012 na pražské Filozofické
fakultě. Byl na studijních pobytech v Bonnu, Paříži a Římě.
Je studentským kaplanem v Hradci Králové a členem redakční rady revue Salve. Přednáší
na Univerzitě Karlově a na Univerzitě Hradec Králové, kde zároveň působí jako vedoucí
Katedry kulturních a náboženských studií. V roce 2013 ho biskup Jan Vokál jmenoval
postulátorem blahořečení umučeného kněze Josefa Toufara.
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Srdce je živý Pán
Společenství Služebníků Ježíšova velekněžského Srdce (SJVS), jemuž se
v olomouckém Centru Aletti také věnujeme, je seskupením rozmanitých lidí
nejrůznějších profesí a stavů z celé České republiky a také ze Slovenska.
Zájem a povědomí o nich se šíří rovněž v Polsku, Rakousku, Německu nebo
v Itálii. Jejich počet, který se nyní blíží ke třem tisícům, stále narůstá.

Rozhodnutí být Služebníkem Pánova
Srdce v tomto společenství odpovídá
svobodě toho, kdo rozlišil a objevil,
že modlitba a oběť za kněze je
nalezená perla, která v jeho životě
prorůstá a oživuje vše ostatní.
Duchovní život Služebníků vyživují
dva pilíře: matka Stanislava Ernstová
a otec Tomáš Špidlík – oba „mu
čedníci srdce“. Druhého asi nemu
síme představovat. Jen bychom
mohli vyzdvihnout, že byl známým
zastáncem spirituality srdce (biblický
výraz pro celou osobnost člověka)
a coby jezuita prodchnut životem
svého zakladatele, sv. Ignáce.
Matka Stanislava OSU (1891 až
1968) začínala jako voršilka v Trnavě
a zemřela na Bílé Vodě v jesenickém
okrese, kde je pochována. S jezuity
byla vždy v kontaktu: ať už jako
magistra novicek, vychovatelka, či
provinciální představená. Veškeré
uspořádání života a z něho vyrůstají
cí zásady byly plodem ignaciánských
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exercicií. Dnes je otevřen proces její
beatifikace.
To „jezuitské“ v jejím životě ne
spatřujeme jen v „nadání“. Překláda
la
například
z
francouzštiny
a němčiny hutné teologické traktáty
o duchovním životě, kompetentně se
věnovala teorii a praxi hudby – aby
to vše nabízela Bohu a lidem. Ale
především vše nahlížela v hlubším
kontextu Božích tajemství: Pánova
velekněžského Srdce. A právě v Cen
tru Aletti její odkaz promýšlíme
v souvislosti se svěřenými zkuše
nostmi našeho zakladatele, otce
Špidlíka.
Vznik a styl práce
Sestra Kateřina Klosová, někdejší
studentka olomoucké teologické
fakulty, přijala duchovní doprová
zení od olomouckých jezuitů před
více než deseti lety. Tehdy již
existovaly zárodky společenství
Služebníků v přátelských vazbách
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Jedna z osobností, která
duchovně inspiruje život
a spiritualitu Služebníků,
je i zesnulý Tomáš Špidlík.
Snímek jej zachytil během
Národní pouti na Svaté Hoře
u Příbrami v červnu 2005
(Foto Jan Regner SJ)

lidí zapálených pro velekněžský
rozměr Ježíšova Srdce, v němž je vše
ostatní zahrnuto.
Z ignaciánských exercicií pak
vyrostlo přijetí Kateřiny Klosové
k sestrám Centra Aletti v Olomouci
– se souhlasem tehdejší představené
Manuely Viezzoli v římském Aletti,
založeném Tomášem Špidlíkem
a duchovně vedeném Markem Rup
nikem. Nyní patří do tříčlenné české
ekipy společenství, kde jsem před
stavenou a Anna Lexmaulová třetí
sestrou komunity. Jsme úzce pro
vázané s prací olomouckých jezuitů
a v dynamice hledání Božího Srdce
se naše práce v Aletti – kromě na
sazení na teologické fakultě nebo
přípravy knih v nakladatelství Re
fugium – odvíjí také ve společenství
Služebníků.
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Sestra Kateřina, kolem které toto
seskupení vzniklo, věnuje své síly
nyní již plně jim. Každý víkend
vyjíždí postupně za všemi skupin
kami v Čechách, na Slovensku
i v Polsku, aby se na těchto místech
mohly rozvíjet plody, které přináší
hlavní poslání Služebníků: oběť za
kněze v Srdci Ježíšově. Nadto se
Služebníci sjíždějí jednou za měsíc
na společné setkání. Podle místa
(od Plzně přes Prahu, Brno, Bra
tislavu, Trnavu až po Košice) bývá
kolem 200 účastníků, na Velehradě
nebo v Olomouci i dvojnásobek.
Ostatní
členové
společenství
Centra Aletti vedou pro Služebníky
čtyřikrát do roka duchovní obnovy,
věnují se soustavně jejich formaci
(Michal Altrichter, Pavel Ambros),
nebo zajišťují rozsáhlou agendu
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a tiskově-formační apoštolát (Luisa
Karczubová, Anna Lexmaulová).
„Výkonný tým“ Služebníků nadto
absolvuje každý rok ignaciánské
exercicie. K jezuitům do Olomouce
se pak sjíždějí Služebníci na indi
viduální duchovní doprovázení
anebo ti, kdo potřebují souvisleji
otevřít osobní záležitosti. Formace
lidského nitra tak vede postupně
k solidnímu rozlišování.
Teologické pozadí velekněžství
Podle Písma máme podíl na Kristově
velekněžství. Co ten pojem vyjadřuje?
Smysl pro oběť z lásky, k níž je
zavázán každý pokřtěný, jak pro
nikavě uvádí zejména apoštol Pavel.
„Smyslem pro oběť“ se nemyslí
svéhlavé přivlastňování si té či oné
podoby utrpení, která se nám zdá
„vznešenější“, zatímco necháváme
nenápadně rozrůstat nepovšimnutou
paletu sobectví, jež nás ujišťuje, jak
že se nasazujeme pro Boží věci a jak
ti ostatní jsou zoufale „světští“. Smysl
pro oběť není ani kalkul, kdy se
zaštiťujeme Božím Duchem, přivlast
ňujeme si ho argumentem, že
nemůžeme už ani jinak mluvit nebo
jednat, neboť to máme z Ducha.
Oběť, která je Kristovou největší
„kariérou“, je niterná, až mateřsky
diskrétní, a hlavně odpovídá Ježíšovu
srdečnímu tepu, který je třeba
rozpoznat a na něj uvyknout. Do
krajnosti se nasazuje ve prospěch
člověka – vždy v kontextu toho, co
daná osoba prožívá a je jí svěřeno.

18 |

Jako při eucharistickém pozdvi
hování a proměňování jsou vždy
Golgota s Táborem pospolu, i my
dorůstáme do těchto dvou vrchol
ných momentů zároveň – do schop
nosti oběti ze síly lásky.
„Zápalného dříví“ pro ty nejmenší
nebo nejskrytější oběti je nepočítaně:
vidíme například chyby druhého,
avšak nezůstáváme na rovině pouze
přirozeného pojmenování nebo
reagujících afektů, ale hledáme: Co
mi tím chce Pán říci? Co mohu
změnit a co je nezbytné snášet?
Nechodíme hned se svými postřehy
„na diskuzní trh“ vzájemného „sdí
lení“ – ale objevené chyby ze síly
intimity s Pánem neseme jako
zápalný otop. Je to oběť – vítězství
vznešené Lásky, která se teprve
rozvoní.
Učíme se takto všechny polohy
svého srdce ustavičně vkládat do
výhně Ježíšova Srdce – a tak s větší
trpělivostí přijímat oběti, které si
neukládáme, ale přicházejí od Pána,
a my je neseme pokojněji, a dokonce
radostně. To je naše velekněžství –
to lidsky nejvznešenější. V Kristově
velekněžství přijímáme misii Otce,
který posílá svého Syna na zem, aby
nás učil žít „kněžsky“ (přinášet
duchovní oběti Bohu příjemné).
Když tedy žijeme tepem Ježíšova
Srdce, pulzuje v nás i jeho kněžství.
Propojování vnitřního a vnějšího
Ze „zřídla“ Aletti vyvěrá „pramen“
Služebníků – propojujeme obojí,
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jako se propojují dvě základní misie,
jejichž ikonami jsou sv. Ignác a sv.
František Xaverský. Ignácova misie
spočívá v tom, že je ukrytý v Ježíšově
Srdci, upoután na jedno místo,
a přesto v duchu stále na cestách.
Jeho pronikavý pohled vidí v celém
stvoření Boží působení. Františkova
misie se výrazně liší: je fyzicky
smýkán z místa na místo, je lidem na
očích, přesto pevný, neboť rovněž
zůstává zakořeněn v pevném základu
Božího Srdce. Jeho pohled je upřen
do nebe, kde se mu sbíhá vše, co ho

Na dobovém grafickém listu zobrazujícím úctu
k Ježíšově Srdci lze mimo jiné najít úryvek ze Zjevení
sv. Jana: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí“
(Repro archiv)
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pozemsky trhá. Je jedno zřídlo, Pá
novo Srdce, a dva misijní prameny.
Jeden odkazuje na druhý, oba
rozměry tvoří plnost. Oba spojují
nebe se zemí.
V Centru Aletti vycházíme z evan
gelizační zásady papeže Františka,
že ke každému příchozímu, jehož si
nevybíráme, je třeba přistoupit od
lišně, s individuálním rozlišením.
Meditujeme výživné texty, ale přitom
ustavičně hovoříme s lidmi. Zaned
báváním jednoho či druhého by
vyrostly karikatury duchovního ži
vota. Je třeba sytit obojí: vnitřní
život (stálý pohled na tvář Páně),
i nasazení v terénu – ať už misijně
skrytěji (Ignác), nebo viditelněji
(Xaver).
Texty různých novén nakladatelství
Refugium dokreslují Služebníkům
tyto propojené nádoby: Antonín
Cyril Stojan například přijímal
běžence; otec Pio se obětoval za
výsledky posledního koncilu; Jan
Pavel II. hovořil o vnitřně zralé
eucharistické úctě; otec Špidlík
z radosti pohledu do trojičního Lůna
se nabídl jako živá oběť skrytě v srdci.
Tyto osobnosti nám ukazují cestu,
jak se v duchovním životě posunout
zase výše, tj. blíže k Pánovu Srdci.
Jsme přesvědčeni, že plody této
diskrétní a nehlučné spirituality
Ignáce propojené přes Aletti s dílem
Služebníků nejsou dílem pouhého
lidského plánování.
Luisa Karczubová
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Hledat Boha uprostřed všednosti
Jako aktivní redaktor sledovaného periodika a autor několika bestsellerů
je americký jezuita James Martin neustále v hledáčku médií. Proslavil se
svým smyslem pro ironii a mimořádným nadáním mluvit o složitých věcech
poutavě a srozumitelně. Nedávno vyšla jeho první kniha v češtině, což je více
než skvělá příležitost k rozhovoru.

V roce 2018 vyšel český překlad „Jezuitského návodu (téměř) na
všechno“. Jak byste svou knihu představil? O čem pojednává?
Je to úvod do tzv. „jezuitské“ nebo také „ignaciánské“ spirituality. Ignaciánská spiritualita je založená na životě a díle sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele
jezuitského řádu. Je nabídkou přístupného způsobu života, který může lidem
pomoci „hledat Boha ve všech věcech“. Jinými slovy, je to pozvání k tomu,
abychom vnímali, že Bůh je činný ve všech oblastech našeho života, nejenom
tehdy, když jsme zrovna v kostele nebo když se modlíme. Ignaciánská spiritualita nám připomíná, že Bůh je uprostřed našich rodin, přátel, naší práce,
času stráveného v přírodě, dokonce i tehdy, když odpočíváme. Kniha tedy
čtenáře vybízí k tomu, aby se s Bohem více sblížili.
Jste známým spisovatelem a publicistou, často přednášíte a jste
aktivní na sociálních sítích. Jak byste se vy sám představil českým
čtenářům, kteří zatím neměli moc příležitostí vás poznat?
Nejjednodušší by bylo uvést, že jsem jezuitský kněz, redaktor a autor několika knih. Než jsem se stal jezuitou, studoval jsem ekonomii a šest let působil
na poli podnikového financování. V průběhu své jezuitské formace jsem pak
pracoval s bezdomovci, nemocnými a umírajícími, členy pouličních gangů,
ale také s nezaměstnanými a vězni. Posledních dvacet let – kromě toho, že
jsem knězem – pracuji v redakci časopisu America.
Jedno z témat, kterému se často věnujete, jsou uprchlíci. Proč je
to pro vás tak důležité téma? Jaký by měl být podle vás křesťanský
postoj k uprchlíkům?
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Součástí mé jezuitské formace byly i dva roky práce pro Jezuitskou službu
uprchlíkům ve východní Africe. V letech 1992 až 1994 jsem v Nairobi pomáhal tamějším migrantům rozběhnout vlastní podnikání, aby se o sebe mohli
sami postarat. Žádná práce, kterou jsem dosud dělal, mě nenaplňovala víc
než právě tato. Poznal jsem a oblíbil si díky ní mnoho běženců. Vnímal jsem
jejich velké utrpení, i proto mi problémy uprchlíků a migrantů leží tolik na
srdci.
Bible nám naznačuje, jaký by měl být křesťanský pohled na uprchlíky.
V Matoušově evangeliu nám Ježíš říká, že to, jak se chováme k cizincům
(v Ježíšově době to zahrnovalo i přistěhovalce z jiných zemí), se rovná tomu,
jak se chováme k samotnému Ježíši. Celé poselství Starého a Nového zákona
nás vede k tomu, že tyto lidi máme přijímat – a nejenom, když je to pro nás
pohodlné nebo bez rizika. Vzpomeňme si, že v jednom z Ježíšových podobenství v Lukášově evangeliu milosrdný Samaritán pomáhá muži na okraji
cesty, kterého zbili a okradli. Pomáhá cizinci v nouzi, i když tím sám mnohé
riskuje. Myslím, že jasnější už to být ani nemůže. Uprchlíkům bychom měli
jako křesťané pomáhat.

Ve spolupráci s Jezuitskou službou uprchlíkům v africkém Nairobi pomáhal James Martin uprchlíkům rozvíjet
podnikatelské aktivity
(Foto archiv Jamese Martina)
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Americký jezuita
James Martin často
přednáší, je aktivní
na sociálních sítích
a napsal řadu knih
a článků
(Foto archiv
Jamese Martina)

Napsal jste dokonce, že i Ježíš byl uprchlík...
Ano, to je pravda. Podle současné definice Spojených národů je uprchlíkem
ten, kdo „byl přinucen opustit svou zemi z důvodu perzekuce, války nebo
násilí“. Je to někdo, kdo se oprávněně obává pronásledování z důvodů rasové, náboženské či etnické příslušnosti, pro politické názory nebo kvůli členství v konkrétní sociální skupině. Pokud si vybavíme útěk do Egypta z Matoušova evangelia, vidíme, že je tato definice naplněna. Vážným nebezpečím pro
Ježíše a jeho život byl král Herodes, který hrozil násilím konkrétní sociální
skupině – v tomto případě rodinám s dětmi do dvou let. Maria, Josef a Ježíš
uprchli do sousední země, do Egypta. Nebyli tam tehdy samozřejmě žádné
pohraniční hlídky.
Takže ano, Svatá rodina naplnila to, co Spojené národy dnes chápou pod
termínem uprchlík. Byl jím tedy i Ježíš. Tím, že si to přiznáme, si zároveň ještě víc uvědomíme potřebu pomáhat lidem, kteří jsou jiní a jsou v ohrožení, už
jen proto, že pocházejí z jiné země.
Další téma, kterému jste věnoval celou knihu a kterou někteří lidé
považují za kontroverzní, je vaše snaha vybudovat most mezi církví a osobami z tzv. komunity LGBT. Proč potřebujeme most mezi
institucí církve a LGBT katolíky?
Protože LGBT katolíci jsou podle mého názoru nejvíce marginalizovanou
skupinou věřících v církvi. V minulosti se na ně útočilo, byli diskriminováni
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a vylučováni ze svých vlastních farností – přestože to jsou pokřtění katolíci.
Jak mi nedávno přiznal jeden homosexuál-autista, pastorační asistent jejich
farnosti mu zakázal chodit k svatému přijímání, a to jen proto, že je homosexuál. A on přitom ani nežije v žádném vztahu! Před několika měsíci mi zase
jedna lesbická žena řekla, že jí farář dost hloupě vysvětlil, proč u nich ve farnosti není vítána a měla by si najít farnost jinou. Oba dva jsou přitom pokřtění
katolíci.
Takže nepochybně ten most potřebujeme. Nedaří se nám je přijmout,
protože jim dost nenasloucháme. Nenasloucháme jejich příběhům, nejednáme s nimi jako s lidskými bytostmi, jednáme s nimi pouze jako s hříšníky.
Ale vždyť každý křesťan je hříšník! Měli bychom se k nim chovat jako
k milovaným Božím dětem a našim bratrům a sestrám.
Na toto téma jste nedávno přednášel i na Světovém setkání rodin
v Irsku…
Ano. Je to výsledek větší otevřenosti Vatikánu k dialogu o tom, jak lépe oslovovat LGBT katolíky v našich farnostech.
V hledáčku vašeho zájmu je i péče o stvoření, ochrana přírody.
Proč a jak by se měl křesťan o životní prostředí zajímat?
Jak nám ve své encyklice Laudato si‘ připomněl papež František, péči
o stvoření musíme brát se vší vážností, právě proto, že je to dar, který stvořil
Bůh. Jedním ze skvělých postřehů této encykliky je, že v knize Genesis nás
Bůh žádá, abychom zemi obdělávali a střežili. Jenže zatím jsme hodně
obdělávali a málo střežili.
Prvním důvodem, proč bychom se měli starat o stvoření, respektive o naši
planetu Zemi, tedy je fakt, že je stvořena Bohem, takže bychom ji měli brát
vážně. Další důvod je praktický: máme jenom jednu Zemi, kde můžeme žít.
Jak bychom se o ni mohli přestat starat? Vždyť je to náš domov!
Čím se vy osobně snažíte přispět k ochraně přírody?
V rámci naší jezuitské komunity se snažíme co možná nejvíce šetřit zdroje
a recyklovat. Kde to jen jde, cestuji hromadnou dopravou, protože
nespotřebovává zbytečně mnoho energie. Protože nevlastním auto, každý
den do práce jezdím metrem a doufám, že i tím přispívám k čistší planetě.
V rámci své redakční práce pro náš časopis jsem na toto téma napsal několik
článků. Zveřejnil jsem také na internetu video s cílem pomoct lidem v úsilí
o ochranu „našeho společného domova“.
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Nejznámějším jezuitou světa je dnes nepochybně papež František.
Jaké je vaše oblíbené osobní ponaučení z jeho života, jeho způsobu
vedení lidí a z jeho reforem katolické církve?
Možná budete překvapeni, ale osobně mě nejvíc povzbudilo něco, co není
veřejně příliš známo. Když v roce 2013 papež poskytl svůj první rozhovor pro
jezuitské časopisy z celého světa, vzpomínal na své postavení jezuitského
provinciála v Argentině, když mu bylo pouze 36 let. Při té vzpomínce řekl:
„Moje autoritativní a rychlé rozhodování mě dostalo do vážných problémů.“
Pro mě to bylo znamení velké míry pokory. Nikdy předtím jsem žádného
jezuitského provinciála, ani žádného církevního představitele neslyšel se tak
rozhodným způsobem přiznat k selhání. Zaujalo mě to, protože tak František
ukázal, že je pokorný a bystrý, že se nebojí měnit sám sebe.
Kdybyste potkal někoho, kdo o jezuitech ví jen málo, a i to by bylo
založeno na pomluvách či lhostejnosti, jak byste mu jezuity
představil? Jaký je podle vás jezuitský odkaz dnešnímu světu?
Je stejný, jaký znovu a znovu opakoval sv. Ignác z Loyoly ve svých spisech
a svědčil o něm svým životem: Bůh miluje člověka a chce s ním navázat
osobní vztah. Vše, co k tomu člověk potřebuje, je začít hledat Boha ve všem,
uprostřed všedních věcí.
Připravil Juraj Krivošík

James Martin (*1960) je americký jezuitský
kněz, spisovatel a publicista. Pochází
z Pensylvánie, studoval ekonomii podnikání
a pracoval v nadnárodní korporaci General
Electric. Svět velkého byznysu ho ovšem
zklamal, začal se tedy hlouběji zajímat
o křesťanství a roku 1988 vstoupil
k jezuitům. Po studiích filozofie a teologie
byl v roce 1999 vysvěcen na kněze a nyní žije
v jezuitské komunitě na Manhattanu.
V dubnu 2017 jej papež František jmenoval
poradcem vatikánského Sekretariátu pro
komunikaci. Je známou tváří televizních
pořadů v USA, věnuje se i divadlu s duchov
ní tematikou. Je mimo jiné autorem románu
The Abbey z roku 2015.
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Více s Bohem a pro druhé
Před rokem jsem se poprvé zúčastnila setkání mladých lidí, kteří za pomoci
ignaciánské spirituality mohli zažít s Bohem něco „více“ než během všedních
dnů. Tehdy jsem zažila silnou duchovní zkušenost. Pochopila jsem, že Bůh
nám dává mnohem více, než jsme si schopni uvědomit, je mnohem větší,
než prostor, který mu často nabízíme, a má pro nás přichystány dary větší,
než o které prosíme.
Magis je tedy jedinečnou událostí,
při které se člověk s Bohem neustále
vědomě setkává v pravidelné modlitbě, meditaci, činnosti a slavení mše
svaté. A úžasné na tom všem je, že
Magis může člověka probudit k větší
vnitřní bdělosti a vnímavosti vůči
Tomu, který se nám dává, takže
člověk touží hledat Boha ve všem
i po návratu domů, ve své každodennosti.
Sama jsem to zažila po loňské zkušenosti. Vrátila jsem se domů naplněna touhou pokračovat v kontemplaci v akci a setkávat se s lidmi, se
kterými jsme na Magisu 2017 navázali hluboká duchovní přátelství,
abychom společně dále sdíleli naše
zkušenosti a reflektovali svůj život
z víry. Magis se pro nás stal nejen
událostí, ale také cestou, na které
jsme se během roku vzájemně obohacovali, potkávali a byli spojeni
v modlitbě. Letošní rok Středoevropského Magisu jsem tedy očekáva-
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la obdobnou zkušenost a další po
vzbuzení k vytrvání na této cestě.
Ovšem byl to Magis, takže jsem
opět zažila „více“, než kolik jsem
očekávala. Tento rok jsem si vybrala
experiment s názvem „I was a stranger and you welcomed me“ („Byl
jsem cizinec a přijali jste mě“), jehož
tématem byla migrace a uprchlíci.
Mezi uprchlíky
Za poslední roky se migrace stala
velmi aktuálním a žhavým tematem
vzbuzujícím mnohé vášně, v naší
zemi bohužel často negativní. K tomu
přispívá hlavně fakt, že zde na uprchlíky téměř nenarazíme a v médiích
se šíří převážně zprávy plné hrůzy
a strachu. Náš experiment nás ale
přesvědčil o tom, že je důležité se
s  tímto fenoménem blíže seznámit
a konfrontovat se se samotnými
migranty a uprchlíky tváří v tvář, aby
se mohla zastavit spirála nenávisti,
strachu a násilí, které se vyskytují na
obou stranách.

| 25

Jezuité ve světě
Týdenní experiment byl plný silných momentů, kdy jsme se setkávali s migranty a uprchlíky na Slovensku a v Rakousku, kteří přišli nebo
utekli z Iráku, Íránu, Afghánistánu
i Filipín. Byli jsme hluboce pohnuti
příběhy plných bolesti, nebezpečí,
ale i naděje a víry, se kterou všichni
ti lidé zdolali mnohé překážky, a velice se nás dotkla také solidarita
a pomoc všech dobrovolníků z farností a organizací na pomoc uprchlíkům, kteří se nezištně dávali do

služeb potřebným, jež ztratili domovy, blízké a životní jistoty. Během
putování po Nitře, Bratislavě a Vídni
se nám Bůh dával poznat skrze
všechny tyto chudé lidi na cestách,
trpící a toužící po přijetí a míru ve
svých zemích, i skrze všechny ty dobré Samaritány a hostinské, jež dali
potřebným svou pomocnou ruku
a nabídli svá přístřeší a prostředky
k důstojnému životu. Poznali jsme,
jak je pro ně všechny cenná společná
modlitba, práce a především vztahy

Zeptali jsme se
Jak vypadal letošní Středoevropský MAGIS?
Další ročník jezuitského setkání mladých
Středoevropský Magis proběhl letos ve dnech 14.–22.
července v několika zemích střední a východní Evropy.
Byl komornější, zúčastnilo se ho jen asi sto dvacet
účastníků. Z Česka jich přijelo dvacet pět. Letos se
organizace ujala polská provincie. Jako obvykle byli
účastníci v první části rozděleni do menších skupin
(„experimentů“) s nejrůznějšími aktivitami, od putovních přes kulturně-sociální až po umělecké, a to opět
v několika zemích. Experiment, kterého jsem se Ladislav Nosek
zúčastnil já, probíhal v polských horách Bieszczady studentský kaplan
v jihovýchodním cípu Polska. Z penzionu ve vesničce
Wetlina jsme podnikali výlety. Navzdory počasí, které bylo celých pět dní mlhavé
a s přestávkami deštivé a kvůli kterému jsme ani nemohli vyrazit do hor každý den,
jsme díky výbornému společenství neodjížděli zklamaní. Na závěr jsme se se všemi
dalšími účastníky setkali ve městě Łódź (Lodž) v centrálním Polsku.
Mottem celého letošního Magisu byla Ježíšova slova: „Následuj mě!“ Jako obvykle se
účastníci v duchu ignaciánské spirituality snažili učinit se citlivějšími pro Boží přítomnost a vedení v Božím slově, ve slavení eucharistie, v okolním světě i ve vlastním srdci
a životě, a o své zkušenosti a prožitky se dělili s druhými. A jako obvykle to pro mnohé
byla zkušenost intenzivní a život proměňující. Díky Bohu i všem pořadatelům!
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nesené důvěrou, ve kterých mohou
všichni společně růst a vytvořit
novou interkulturní rodinu. A my
sami jsme mohli zakusit, jaké to je
být součástí takové rodiny nejen
v naší mezinárodní Magis skupince,
ale i tehdy, když jsme společně s Iráčany slavili arabsko-anglicko-slovenskou mši, hráli s nimi hry, spolu
s Afghánci vařili jejich speciality
a poznávali blíže kultury Íránu, Iráku a Filipín. Také jsme přespali
v prostorách vídeňské fary, kterou
prošlo již 800 uprchlíků, než našli
další prostory k ubytování.
Pocítit laskavý Boží pohled
Zdejší farář, který vše organizuje,
otec Martin, nám vyprávěl o svých
zkušenostech s křesťanskými i muslimskými uprchlíky, mezi kterými se
snaží vést dialog a snaží se o smíření
a koexistenci. Jeho charizma a nadšení pro pomoc všem lidem bez rozdílu nás naplnilo nesmírnou nadějí,
stejně jako příběh osmnáctileté
afghánské dívky, muslimky, která se
úspěšně integrovala do slovenské
společnosti. Vystudovala bratislavské gymnázium a angažuje se
v pomoci dalším uprchlíkům, kteří
jsou teprve na začátku integračního
procesu; má sen stát se lékařkou a je
pyšná na to, že již dostala slovenské
občanství, neboť si Slovensko zamilovala.
Všichni ti lidé, které jsme potkali,
dokázali měnit svět kolem sebe k lepšímu. Protože dokázali změnit své
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smýšlení a otevřeli se neznámému.
Dokázali vybudovat více než jen multikulturní společenství, kde žijí lidé
odlišných kultur vedle sebe a tolerují
se. Viděli jsme interkulturní společenství plné respektu, dialogu
a zájmu o sebe navzájem, což také
stojí větší úsilí a práci. A to koneckonců byla zkušenost i všech účastníků Magisu, kteří si chtěli odnést ze
setkání ono opravdové „více“, že
nestačí akcí pasivně proplout
a vybrat si jen ty části programu,
které se mi líbí.
Osobně jsme si museli mnozí projít i chvílemi nepohodlí, únavy, neútěchy a vykročit ze svých komfortních zón, abychom pochopili, že Bůh
je s námi i v takových chvílích. A že
možná právě díky takovým situacím
se stáváme pokornějšími a vnímavějšími vůči Bohu a sobě navzájem.
V takových okamžicích totiž často
stačí i jen maličkost – povzbuzení,
nenápadný úsměv či střelná modlitba, aby člověk pocítil něco z Božího
laskavého pohledu a jemné péče,
která nás takto přece provází každým
dnem.
Díky všem účastníkům, kněžím
a organizátorům jsem opět mohla
žasnout nad Boží velikostí, uvědomovat si, jak je On vždy „větší“ než
naše očekávání, ale objevit i své limity a maličkost. Ale o tom to je; jen si
to zkuste – čím více se stáváme
maličkými, tím více Bůh tiše roste!
Petra Šuková
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Ohlédnutí za setkáním EJiF
Letošní setkání delegátů EJiF (European Jesuits in Formation) proběhlo
v Římě. Téma znělo „Mladí, komunikace a povolání“ v propojení na říjnovou
synodu biskupů s tématem „Mladí, víra a rozlišování povolání“.
Úvodní mši sv. 28. července předsedal prezident evropských provinciálů P. Franck Janin, který nám sloužil
jako duchovní doprovod až do
30. července. Po večeři jsme se trochu lépe seznámili při neformálním
setkání na balkoně v rezidenci
sv. Petra Kanisia, kde jsme bydleli.
Nedělní program začal „brzy ráno
v devět hodin“ (této jihoevropské
frázi jsme se často smáli) představením letošního tématu a následně
sdílením našich příběhů povolání
s důrazem na to, co nám pomohlo
rozlišit duchovní povolání. Bylo to
obohacující zvláště díky různým
sociálně-kulturním situacím, ze kterých pocházíme. Odpoledne následovala prohlídka jezuitských míst
v Římě a společná mše v pokojících
sv. Ignáce u kostela Del Gesù.
V pondělí jsme se setkali v „Sala
Arrupe“ a na podkladě přípravného
dokumentu pro očekávanou synodu
jsme debatovali o naší zkušenosti
s mladými. Pojmenovali jsme např.
to, že dnešní mládež často není
schopna vyjádřit, co by chtěla v živo-
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tě dělat, více pracuje s elektronickými  prostředky, je více individualis
tická a relativistická a je tlačena k tomu,
aby nedospívala, ale stále zůstávala
„mladou“.
Přítelem v Pánu
Obraz dnešní mládeže nám dokreslil
P. Giacomo Costa, který se podílí na
přípravě synody a komunikuje s mládeží z celého světa. Presynodální
proces je podle něj těžký ze dvou
důvodů. Církev tu dělá novou zkušenost, kdy nekomunikují pouze biskupové mezi sebou, ale do procesu
jsou aktivně zváni především mladí.
Druhá potíž pak spočívá v tom, že
mladí se pokoušejí lobbovat za svoje
vlastní názory ve věroučných otázkách církve, které nesouvisejí
s postojem církve k mladým.
O slavnosti sv. Ignáce jsme měli
volno na návštěvu památek v Římě.
Po horkém dni jsme se pak sešli
v kostele Del Gesù ke slavnostní mši
sv. s otcem generálem. Pak jsme se
s ním setkali v kurii. Kromě tématu
mladých a tématu apoštolských preferencí Tovaryšstva se otec generál
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velice zajímal o situaci povolání bratrů v našich provinciích. Otec generál nám vysvětlil, že Tovaryšstvo se
podle něj často prezentuje jako čistě
kněžský řád, a povolání bratrů tak
odsouváme do pozadí.
Před generální audiencí 1. srpna
jsme měli soukromou audienci u pa
peže Františka. Setkání bylo velmi
srdečné a neformální. Cítili jsme, že
Svatý otec, ačkoli je nyní hlavou církve, stále zůstává v srdci jezuitou,
a tím také naším „přítelem v Pánu“.
Zavzpomínal na roky své formace
a odpovídal na naše dotazy. Záznam
z rozhovoru je na českých stránkách
Vatican News.
Nové technologie
Odpolední konference s americkým
jezuitou Michaelem Rossmannem
probíhala online z Chicaga, což
umožnilo, že nám mohl přímo ukazovat svou práci a odpovídat na naše
otázky názornějším způsobem. Na

začátku nám vysvětlil, jak církev
začala používat masové sdělovací
prostředky, a potom hovořil o zásadách komunikace přes dnešní sdělovací prostředky.
Na další den byla plánována návštěva Vatikánského rozhlasu. V přednášce o církvi a médiích se nám
věnoval jeden německý jezuita. Poté
přišel P. Jozef Bartkovjak, který nás
provedl budovou rádia a ukázal nám
jeho různé sekce.
Odpoledne nám přednášel španělský scholastik. Hovořil o kanálu na
YouTube zvaném Voces Esejota, který slouží jako promoce povolání
a představení ignaciánské spirituality a jezuitů. Vysvětloval nám, že dnes
je potřeba zakládat takové stránky,
protože mladí lidé vše vyhledávají na
internetu a videa jsou pro ně nejpřístupnější cestou.
Druhá část jeho přednášky byl
víceméně workshop. Učil nás, jak

Půlhodinová komorní
audience s prvním
jezuitou na Petrově
stolci proběhla ve velice
přátelském, ba přímo
rozverném duchu
(Foto archiv)

Jezuité 3-4/2018

| 29

Jezuité ve světě
sami během minuty a s minimálními
prostředky natočíme kvalitní video
na YouTube. Stačí mít smartphone
a malá in-ear sluchátka s mikrofonem. Všichni jsme později dostali za
úkol sami natočit minutové video
o svém povolání.
Meditace online
V pátek 3. srpna jsme měli prohlídku
kurie včetně auly, ve které se konala
poslední generální kongregace.
P. Angelo Mascarenhas nám vysvětlil, jak koncept auly vznikl a jak se
pracovalo s technikou na generální
kongregaci, především s tablety.
Odpolední přednáška otce Frana
Cristòfola ze španělské provincie se
věnovala ekonomické situaci dnešního světa, liquid society a mládeži.
Večer jsme šli na prohlídku Vatikánského muzea.
Na sobotu byla připravena prezentace spolubratrů z Polska o jejich
projektu Pogłębiarka. Scholastik
Daniel Wojda vzpomínal, že lidem
vždy vadilo, že u jezuitů udělají
duchovní cvičení, kde se velice intenzivně modlí, a pak se vrátí do reality,
kde nemohou Boha nalézt vůbec,
a nakonec se modlit přestanou. Proto vytvořil projekt nejdříve online
modlitby, který se později omezil
pouze na online ignaciánské meditace. Scholastik Wojtek Leśniak k tomu
rozběhl online reflexi každý večer.
Lidé mají rádi tuto online meditaci
ne proto, že je z pohodlí jejich domova, ale protože mají pocit komunity
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– vědí, že se s nimi modlí více lidí.
Odpoledne bylo věnováno workshopu o komunikaci v digitálním
prostředí. Vyplynulo z toho, že začínáme čím dál více používat techniku
pro apoštolát, že při komunikaci
s mladými se bez těchto prostředků
dnes nedá pracovat.
Následující den nás čekal workshop
holandského jezuity Nikolaase Sintobina o exerciciích za pomoci videí.
Úspěch mají tak u 90 % lidí. Vybírá
videa s křesťanskými tématy, která
však nepoužívají křesťanské obrazy,
ale raději obrazy z běžného života.
Následoval oběd a výjezd do Assisi
na společné rekolekce, které vedl
otec Paul Pace SJ ve Villa Santa Tecla nedaleko Assisi. Po rekolekcích
jsme 14. srpna navštívili Assisi a vrátili se do Říma.
Závěr EJiFu
Na den 15. srpna připadla slavnost
Nanebevzetí Panny Marie. Všichni
jsme měli volno na návštěvu památek. Využil jsem možnosti mše svaté
v německém jazyce v Santa Maria
dell Anima. Nejvíce mě v něm překvapila boční kaple celá věnovaná
sv. Janu Nepomuckému. Odpoledne
jsme díky dešti a bouři konečně měli
příležitost si popovídat mezi sebou
mimo téma setkání, a tak jsem hleděl hlavně vyzvídat, jak se žije jezuitům v jiných provinciích Evropy.
Ve čtvrtek 16. srpna jsme měli
přednášku italské žurnalistky paní
Pastorelli. Přednáška se týkala pře-
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Mladí jezuité z celé Evropy během svého setkání ve Věčném městě navštívili Vatikánský rozhlas a vyzkoušeli si jeho
nové studio
(Foto archiv)

devším tématu mediálního obrazu
církve, a jak na něj odpovídat. Představila nám nejprve tradiční obraz
církve v médiích, který je pro většinu
katolíků opravdu bolestivý. To ji přimělo založit projekt Catholic Voices,
který již několik let vede, a snažila se
ze začátku spíše doplňovat a upřesňovat informace podávané sekularizovanými médii a nabízet také často
opomíjený pohled „z druhé strany“.
Přiznala, že byla velice zaskočena
novým úhlem pohledu papeže Františka. Církev a náboženství se podle
ní často samy prezentují jako intelektuální propozice, papež František
však hledí náboženství prezentovat
jako lásku a sounáležitost. Odpoledne jsme se setkali s provinciálem
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EUM (The Euro-Mediterranean Pro
vince), který nám něco v krátkosti
řekl o procesu slučování provincií do
EUM, a později jsme také mluvili
s otcem Franckem Janinem o jeho
práci v Tovaryšstvu.
Poslední den našeho setkání jsme
věnovali především dalšímu setkání
EJiF. Společné hlasování nakonec
ukázalo, že příští EJiF bude v Paříži
s tématem „Spiritual leadership, discernment and ignatian spirituality“.
Sdílení se s jinými a rekolekce
s otcem Paulem mě osobně přinesly
na tomto setkání asi nejvíc impulzů
k tomu, čím se dále zabývat, zvláště
při kontaktu s mladými.
Vojtěch Fojt SJ
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Muž pro druhé – Pedro Arrupe
V římské diecézi byly před nedávnem zahájeny první kroky k procesu
blahořečení jezuity Pedra Arrupeho. Ten byl v letech 1965–1983 generálním
představeným Tovaryšstva Ježíšova. V jeho životě se zrcadlí pohyby
jezuitského řádu i lidstva ve 20. století.
Pedro Arrupe se narodil ve špa
nělském Baskicku v roce 1907.
Několik let studoval medicínu, na
konec však v roce 1927 vstoupil do
jezuitského řádu. Když španělská
republikánská vláda v roce 1932
vyhnala jezuity ze země, pokračoval
Arrupe ve studiu a řeholní formaci
v Belgii, Holandsku a ve Spojených
státech. Po vysvěcení na kněze byl
roku 1938 poslán do Japonska.
Doufal, že v této zemi bude po zbytek
života působit jako misionář.
Zatčen a uvězněn
Po japonském útoku na Pearl Harbor
7. prosince 1941 zatkli japonské
bezpečnostní síly Arrupeho a obvinili jej ze špionáže. Byl vězněn v izo
laci. Později Arrupe popsal strádání
a nejistotu, kterými během věznění
trpěl, když čekal na rozhodnutí
o svém případu. Nejvíce mu chybělo,
že nemohl sloužit mši svatou. Uprostřed tohoto utrpení ale zažil i zvláštní okamžik milosti. Bylo to o Vánocích roku 1941. Tehdy uslyšel, jak se
za dveřmi jeho cely shromáždila sku-

32 |

pina lidí. Nemohl vidět, kdo to je,
a proto se domníval, že přišel čas
jeho popravy. „Náhle se šeptání,
které jsem mohl za dveřmi za
slechnout, změnilo v jemný zpěv
vánoční koledy. Byla to jedna z písní,
které jsem naučil své křesťany. Po
cítil jsem takovou útěchu, že jsem se
rozplakal. Byli to mí křesťané, kteří
navzdory nebezpečí, že budou uvězněni, přišli, aby mě potěšili.“ Těch
několik minut zpěvu přivedlo
Arrupeho k zamyšlení, jak v kostelích při vánočních bohoslužbách sám
Kristus sestupuje na oltář: „Cítil
jsem, že sestoupil také do mého srdce. Ten večer jsem vykonal nejlepší
duchovní svaté přijímání ve svém
životě.“
Když bezpečnostní síly po třiceti
třech dnech přišli, aby Arrupeho
propustili z vazby, byl přesvědčen, že
ho přišli odvést na popravu.
Zkušenost věznění ho nakonec naplnila hlubokým vnitřním pokojem,
který se zakládal na naprosté důvěře
v Boha.
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Osobnost

Velkou starostí Pedra Arrupeho bylo,
aby se jezuité nasazovali v pomoci
chudým a v boji za spravedlnost
(Foto archiv)

Hirošima
Arrupe se přesunul do Nagatsuky na
okraji Hirošimy, kde vykonával úlohu novicmistra. Když 6. srpna 1945
uslyšel hlas sirén, které ohlašovaly
letecký poplach, příliš tomu nevěnoval pozornost a čekal, že brzy bude
následovat signál pro ukončení
poplachu. Místo toho, po přeletu
jediného amerického bombardéru
B-29, následoval obrovský výbuch,
který otřásl dveřmi a okny jezuitské
rezidence.
Když Arrupe s ostatními jezuity
vyšli z domu ven, viděli pod kopcem,
na němž jejich dům stál, hořet město
Hirošima jako jedno velké ohnivé
jezero. Arrupe se rozhodl, že využije
svého zdravotnického vzdělání,
a začal spolu s členy noviciátu po
máhat těm, kdo výbuch přežili.
Nemohli vědět nic o nebezpečí atomové radiace, byli zmateni a roz
rušeni tím, že viděli umírat lidi, kteří
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nebyli nijak viditelně zranění. Obětem mohli nabídnout pouze základní
jídlo a zdravotní péči, neměli žádné
prostředky na tišení bolesti. Přesto
se jim podařilo zachránit asi 150
lidí.
Objevuje srdce chudých
V pozdějších letech Arrupe cestoval
také po zemích Latinské Ameriky.
Jednou sloužil mši ve slumu jednoho velkého města, v nejchudší oblasti té země. Arrupeho dojala pozornost a úcta, s kterou se tito chudí lidé
účastnili mše svaté. Jeho ruce se
třásly, když jim rozdílel svaté přijímání a viděl slzy na tvářích těch, kdo
přistupovali k přijímání.
Po mši ho jeden z mužů pozval
k sobě domů. Bydlel v polorozpadlé
chatrči. Posadil Arrupeho na vratkou židli a vyzval ho, aby se s ním
podíval na západ slunce. Když sluce
zapadlo, muž mu vysvětlil, že byl tak
vděčný za to, co jim Arrupe přinesl,
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když pro ně sloužil mši svatou, že se
s ním chtěl na oplátku podělit o to
jediné, co mu mohl dát – pohled na
zapadající slunce.
Arrupe k tomu později dodal:
„Když mě na rozloučenou potřásl
rukou, pomyslel jsem si, že jsem do
té doby potkal jen pár lidí, kteří měli
tak laskavé srdce.“
Jezuitským generálem
Když byl v roce 1965 zvolen za
generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova, vykonával Pedro Arrupe úřad provinciála japonské pro
vincie. Jeho úkolem jako dvacátého
osmého jezuitského generála bylo
provést toto řeholní společenství
obdobím změn po 2. vatikánském
koncilu. Jeho velkou starostí bylo,
aby se jezuité zavázali k pomoci chudým v jejich potřebách. Jeho dílo
vyústilo v roce 1975 do dekretu
32. generální kongregace, který se
nazývá Naše poslání dnes: služba
víře a podpora spravedlnosti. Tento
dekret vedl mnohé jezuity, zejména
v Latinské Americe, k praktické práci s chudými. Navzdory výhrůžkám
smrtí, které nakonec roku 1989 vedly
k vraždě šesti kněží v Salvadoru,
jezuité pokračovali ve své práci ve
prospěch sociální spravedlnosti a ve
službě chudým, vždy s Arrupeho
podporou.
Jeho víra ve spravedlnost formovala také to, jak chápal cíl jezuitského vzdělávání. Říkal: „Dnes je naším
hlavním výchovným cílem vychová-
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vat muže a ženy pro druhé, kteří
nebudou žít jen pro sebe, ale budou
žít pro Boha a pro Krista, Božího
Syna, který žil a zemřel pro spásu
celého světa. Mají to být mužové
a ženy, které by ani nenapadlo, že by
existovala láska k Bohu, která by
zároveň nezahrnovala lásku k nejposlednějším z jejich bližních. Muže
a ženy zcela přesvědčené o tom, že
láska k Bohu, která se nesnaží o spravedlnost pro druhé, je fraška.“
Odstoupení z úřadu
V roce 1981 postihla Arrupeho
mozková mrtvice. Nemohl dál vy
konávat svůj úřad a po dvou letech,
kdy jezuitský řád vedl delegát ustavený papežem Janem Pavlem II.,
zvolila 33. generální kongregace jeho
nástupce. Při úvodním zasedání této
kongregace byla za jeho přítomnosti
přečtena tato modlitba: „Víc než kdy
předtím nacházím sám sebe v Božích
rukách. Chtěl jsem to celý život od
svého mládí. Teď je tu ale jeden rozdíl: iniciativa přichází zcela z Boží
strany. Je to opravdu nejhlubší
duchovní zkušenost, vědět a zakoušet, že se nacházím zcela v Božích
rukou.“
Otec Pedro Arrupe zemřel 5. února
1991 a byl pochován v římském
kostele del Gesù v hrobce svých
předchůdců v úřadu jezuitského ge
nerála.
Jim Campbell
Z www.ignatianspirituality.com přeložil
Petr Havlíček SJ
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Představujeme

Náš nový scholastik
O svátku košických mučedníků 7. září 2017 složil své první sliby český novic
Roman Frolek. Brzy nato se přesunul do polského Krakova, kde pokračuje ve
své řádové formaci studiem filozofie na jezuitské vysoké škole Ignatianum.
Roman Frolek (*7. 6. 1989, Zlín)
Pocházím ze Zlína, z velké rodiny – narodil
jsem se jako čtvrtý ze sedmi sourozenců.
Bydleli jsme v rodinném domě společně
s rodinou strýce, který má pět dětí, takže
jsem zažil dětství plné radosti. Od svých pěti
let ministruji. Všichni kněží působící v naší
farnosti, ať salesiáni, kteří u nás působili do
roku 2005, nebo diecézní kněží, mi ukázali
krásu služby Kristu. Proto pro mne otázka,
zda „jít na kněze“, nikdy nebyla vzdálená.
Nakonec jsem se rozhodl pro Tovaryšstvo.
Prvním impulzem v tomto rozhodnutí pro
mne byl P. Josef Čunek SJ, kterého znám od
dětství a vždy mi byl velmi blízký. Rozhodující moment ovšem pro mne bylo studium v Praze a pravidelné návštěvy kostela sv. Ignáce. Tento kostel jsem si zamiloval a věděl jsem, že pokud vstoupím do řádu, tak k jezuitům. Dále bych rád zmínil P. Michala Altrichtera SJ,
kterému rovněž vděčím za mnohé.
Mezi mé nejoblíbenější autory patří kardinál Carlo M. Martini SJ. Po vstupu do řádu jsem absolvoval dvouroční noviciát, během kterého jsem mohl
zakusit, že se Bůh o mne stará a vychovává mě. Zakusil jsem, že Bůh je pro
mne Otcem, kterému nejde o to, jak se modlím apod., ale že mu jde o mne.
Dále pro mne bylo velmi osvobozující poznání, že mě Bůh nepotřebuje, ale
přesto mě chce. I když byl noviciát náročný, bylo to krásné období, za které
jsem Bohu i novicmistrovi velmi vděčný.
Teď studuji filozofii v Krakově. Sám bych si toto studium nejspíš nikdy
nezvolil, ale chápu to jako důležitou součást své formace.
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Nové knihy

Prostě jen být

Franz Jalics
Kontemplativní exercicie

N

Triton, Praha 2018
ISBN 978-80-7553-559-7

ěmecký jezuita maďarského
původu Franz Jalics působil
původně jako docent dogmatiky a fundamentální teologie
v Argentině, kde byl jednoho dne
zajat a v nelidských podmínkách půl
roku vězněn. Během uvěznění se vě
noval Ježíšově modlitbě, která byla
po staletí praktikována především
na křesťanském Východě. Na konci
70. let se přesunul do Německa, kde
založil a dlouhé roky vedl exerciční
dům v Griesu. Tam dával kontemplativní exercicie založené na Ježíšově modlitbě srdce.
Už ve své Cestě kontemplace (Triton, 2015) popsal základy této meditační techniky. Kniha Kontemplativ-
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ní exercicie, kterou nedávno vydalo
nakladatelství Triton v překladu
Cyrila Johna, nabízí tuto cestu
každému, kdo nechce v duchovním
životě uvíznout jen na rovině teorie.
Mnozí hledají opravdovou zkušenost
setkání s Bohem, ale v dnešní době
přesycené informacemi a audiovizuálními podněty dávají přednost spíše modlitbě prosté, tiché a bezprostřední. Autor v knize předává své
mnohaleté zkušenosti z vlastní praxe
a z doprovázení druhých lidí. V deseti „dobách“, které během exercicií
obvykle odpovídají dnům, provádí
zájemce krůček po krůčku k ryzí odevzdanosti.
Kniha je jakousi cvičebnicí. Může
posloužit jak v rámci uzavřených
exercicií, v nichž se člověk aspoň na
týden stáhne do ústraní, tak i pro
jednotlivce, kteří se kontemplaci
chtějí věnovat uprostřed všedních
dní. Velmi cenné jsou Jalicsovy typizované rozhovory, v nichž autor
ukazuje svou zkušenost, jasnozřivost
a empatii. Kniha poslouží jak du
chovním doprovázejícím, tak i prostým „uživatelům“, kteří se chtějí
vydat na cestu tichého kontaktu
s Bohem.

Jan Regner SJ
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Anotace

Papež František
O společnosti a politice: Otevřený
rozhovor s Dominiquem Woltonem

Richard Leonard
Kde je k čertu Bůh?

Barrister & Principal, Brno 2018
ISBN 978-80-7364-072-9

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří
2018
ISBN 978-80-7566-033-6

V nové knize rozhovorů spolu otevřeně hovoří hluboce věřící papež
a sociolog, který se považuje za
agnostika. Věnují se velkým tématům naší doby: válce a míru, politice
a jednotlivým náboženstvím, globalizaci a kulturní rozmanitosti, fundamentalizmu, sekulární společnosti,
problematice migrace, ekumenizmu
nebo mezináboženskému dialogu.
Nechybějí ani papežova osobní
vyznání, vzpomínky na dětství, na
lásky z mládí, nebo na židovskou
psychoanalytičku, k níž před lety
docházel. Rozvinul se opravdový
dialog, v němž mohli nejen vyložit
svá stanoviska a myšlenky, ale skutečně sdílet své ideje, přesvědčení,
radosti a starosti.

Richard Leonard, australský jezuita
a filmový kritik, napsal útlou
a upřímnou knížku poté, co jeho
sestra zůstala po autonehodě na většině těla ochrnutá. Proč Bůh dopouští utrpení? Otázku, kterou si kladl už
Job ve Starém zákoně, nevyřešíme
jen čistou spekulací. Richard Leo
nard věří a došel k tomu, že Bohu ne
ní naše utrpení lhostejné. Nemusíme si vybírat mezi Bohem lásky
a Bohem, který nám dělá kruté věci.
Podobně jako Ježíš, který pláče u hro
bu svého nejlepšího přítele Lazara
v 11. kapitole Janova evangelia, ne
stojí Bůh mimo naši bolest, ale do
provází nás v ní a sdílí náš zármutek.
Předmluvu ke knize napsal známý
jezuitský publicista James Martin.

Jezuité 3-4/2018

| 37

Odešel

P. Josef Tichý SJ
30. 8. 1930–11. 10. 2018

N

arodil se v Havlíčkově Brodě, kde po základní škole
absolvoval reálné gymnázium a kurz na obchodní akademii.
Pak pracoval jako vedoucí obchodního úseku. V roce 1947 se stal aktivním členem a činovníkem Junáka.
V době totality mu ovšem byla činnost mezi mládeží zakázána a byl
pod dohledem Státní bezpečnosti.
Po změně režimu se podílel na obnově skautingu u nás a mimo jiné byl
téměř 13 let členem ústřední duchovní rady Junáka.
Svůj zájem o vstup do jezuitského
řádu projevil již v roce 1948, ale kvů-
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li nástupu komunistického režimu to
nebylo možné. Přijat byl tajně až
v době nastupující normalizace
22. dubna 1970. Noviciátní formaci
absolvoval při zaměstnání. V letech
1971–1976 vystudoval teologii v Litoměřicích. V září 1972 složil v Hostimi první sliby. Na kněze ho vysvětil
biskup Feranec 26. června 1976
v Praze. Poslední sliby složil 26. listopadu 1988 v Hradci Králové.
Kněžskou službu vykonával v le
tech 1976–1978 jako kaplan v Pardubicích, dále až do roku 2003 jako
administrátor farností v obcích Plotiště a Pouchov, které patří k Hradci
Králové. Podílel se na vzdělávání laiků. Poté působil jako farní vikář
v Kolíně. Od roku 2013 žil v pražské
rezidenci, kde vypomáhal ve farnosti, dokud mu stačily síly. Ve čtvrtek
11. října zemřel ve fakultní nemocnici v Praze ve věku 88 let. Poslední
rozloučení se uskutečnilo v pátek
19. října při mši svaté od 11.30 hodin
v kostele svatého Ignáce v Praze.
Poté bylo tělo zesnulého uloženo do
jezuitské hrobky na vyšehradském
hřbitově.
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Zprávy
Praha
■ Na týden od 18. do 24. června připravilo Pedagogické centrum při
Arcibiskupství pražském další z programů pro základní a střední školy
s názvem „Výchova a hodnoty“. Do
projektu se zapojil také jezuity spravovaný kostel svatého Ignáce. Projekt poutavou formou předkládá
křesťanské hodnoty, které se odrážejí v umění i osobnostech naší historie. Je realizován druhým rokem.
Letos se snaží podpořit oslavu stého
výročí vzniku našeho státu.
■ Ve čtvrtek 28. června po večerní
mši svaté se v areálu kostela svatého
Ignáce uskutečnila Zahradní slavnost při příležitosti ukončení školního a akademického roku. Pozváni
byli nejen žáci a studenti, ale celá
farnost.
■ V neděli 1. července po mši svaté
v 9 hodin se sešli zájemci o besedu
s  boromejkou sestrou Angelikou
Pintířovou v Družinském sále při
kostele svatého Ignáce. Pozvání přijaly také sestry paulínky, v jejichž
knižním obchodě se najde mimo jiné
kniha sestry Angeliky Padá mi to
z nebe.
■ Jezuité oslavili svého zakladatele
svatého Ignáce z Loyoly, jehož si
církve připomíná poslední den měsí-
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ce července. V pražském kostele svatého Ignáce se konala slavnostní mše
svatá od 17.30 hodin. Hlavním celebrantem byl provinciál českých jezuitů Josef Stuchlý. Při bohoslužbě
zazněla mše D-dur (Lužanská) od
Antonína Dvořáka, jejíž první verze
pochází z roku 1887. Poutní slavnost
pokračovala na nádvoří rezidence,
kde se v hojném počtu setkali přátelé
a spolupracovníci k malému pohoštění.
■ Ve čtvrtek 27. září, v předvečer
Dne české státnosti, obdržel jezuita
otec Armbruster spolu s dalšími dvaceti laureáty Stříbrnou pamětní
medaili Senátu. Medaile jim předal
předseda Senátu Milan Štěch ve
Valdštejnském paláci. Pamětní
medaile Senátu se udělují již sedmým rokem osobnostem, které se
vyznamenaly v oblasti vědy, kultury,
vzdělávání, sportu a společenského
života. V letošním roce, kdy si Česká
republika připomíná sto let republiky, byly vyzdviženy osobnosti, které
prožily velkou část tohoto období.
■ Římskokatolická farnost u kostela
Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na
Vinohradech zorganizovala přednášku jezuity P. Richarda Čemuse
s názvem Teologie života Tomáše
Špidlíka. Uskutečnila se ve středu
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19. září v zázemí kostela na náměstí
Jiřího z Poděbrad. Přednášce předcházela mše svatá v místním kostele,
které otec Čemus předsedal.
■ V neděli 16. září při bohoslužbě
v 9 hodin v kostele svatého Ignáce
na Karlově náměstí si věřící připomněli jezuitu P. Adolfa Kajpra. Akce
se uskutečnila při příležitosti padesátého devátého výročí jeho úmrtí.
Po mši svaté následovala modlitba
za jeho blahořečení v boční kapli
svatého Aloise. Na tomto místě je
také vystavena velká fotografie tohoto
mučedníka
komunistického
režimu a panely zachycující jeho
život.
Brno
■ V rámci víceletého projektu magistrátu města Sochy pro Brno, kterým
si město chce připomínat své důležité
osobnosti, byla ukončena sochařská
soutěž na ztvárnění ctihodného
P. Martina Středy SJ. Ten se proslavil jako obránce města Brna proti
Švédům za třicetileté války. Modely
všech dvaceti sedmi návrhů bylo
možné vidět do začátku září letošního roku ve Staré radnici Brno. Porota již v dubnu posoudila předložené
návrhy, které se sešly od dvaceti sedmi výtvarníků. V úterý 7. srpna 2018
radní magistrátu při svém zasedání
vítězný návrh odsouhlasili. Socha
ochránce Brna P. Martina Středy
bude stát na piazzetě, tedy prostoru
vyznačeném čelní zdí kostela stýkající se s věží – vlevo při vstupu do kos-
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tela. Socha by měla být odhalena
15. srpna 2019 na titulární slavnost
kostela Nanebevzetí Panny Marie.
■ V aule ctihodného Martina Středy
při kostele Nanebevzetí Panny Marie
začal v polovině října kurz Manželské večery, který potrvá až do 11. ledna 2019. V rámci série setkání
mohou zájemci absolvovat také přípravu na manželství, která skončí na
začátku prosince 2018. Původci kurzů jsou manželé Nicky a Sila Leeovi,
kteří jsou duchovními anglikánské
církve v Londýně. Kurzy vznikly
v letech 1996 až 2000 a jsou pořádány několikrát ročně v různých zemí.
Vedou je manželské páry, které samy
tento kurz prodělaly a často se poradenstvím aktivně zabývají. Manželskými večery doprovází manželé
Pavel a Míla Bajerovi. Mezi tématy je
i umění komunikace, řešení konfliktů a síla odpuštění.
■ V aule ctihodného Martina Středy
při kostele Nanebevzetí Panny Marie
se ve čtvrtek 4. října uskutečnilo první setkání kurzu Alfa, který uvádí
zájemce do současného praktického
křesťanství. Připraveno je třináct
setkání včetně jednoho víkendového, závěr je stanoven na 3. ledna
2019. Kurzy Alfa začaly v Londýně
a již několik let probíhají na různých
místech České republiky. Jejich forma a náplň je prověřena dlouhou
zkušeností. Jsou určeny pro ty, kdo
se chtějí seznámit s křesťanstvím
a životem podle něho.
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Zprávy
Olomouc
■ Arcibiskupský kněžský seminář
pořádal ve dnech od 6. do 10. srpna
duchovní cvičení pro mladé muže
a ministranty ve věku od sedmnácti
do čtyřiceti let, kteří hledají své
životní povolání. Plný název exercicií VIA – Duchovní cvičení napovídá
něco o jejich obsahu. Latinské slovo
„via“ znamená „cesta“. Jde o hledání
další životní cesty, na kterou Bůh
volá. Exerciciemi provázel jezuita
Jan Regner SJ, který aktuálně
v hanácké metropoli působí jako studentský kaplan.
■ Ve čtvrtek 20. září od 17 hodin se
v kostele Panny Marie Sněžné konal
koncert duchovní hudby na zahájení
25. ročníku Podzimního festivalu
duchovní hudby. Proslulý polský
skladatel Krzysztof Penderecki, který v tomto roce slaví 85. narozeniny,
sám dirigoval část svého díla Credo,
odměněného cenou Grammy. V kostele bylo postaveno rozměrné pódium pro víc než 200 účinkujících.
Podle organizátorů Musica viva
a Městského muzea Olomouc šlo
o největší chrámovou akci v historii
Olomouce. Koncert i díky krakovské
filharmonii, mohutnému pěveckému sboru a znamenitým sólistům
vyvolal v účastnících silný dojem
a byl pro všechny opravdu působivým zážitkem.
■ Každoroční Pouť jezuitských přátel
a spolupracovníků se letos konala
v hanácké metropoli v sobotu
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22. září. Okolo dvaceti zájemců
z různých koutů republiky se setkalo
ráno v Centru Aletti a s jezuitským
historikem Miroslavem Heroldem si
prohlédlo historické části města
a kostel Panny Marie Sněžné. Na to
navázala bohoslužba a po ní skromný oběd. Odpoledne na „poutníky“
čekala přednáška jezuitského profesora Pavla Ambrose, ředitele Centra
Aletti, o mariánské úctě u papeže
Františka. Po prohlídce Centra Aletti
už následovalo jen krátké neformální setkání.
■ Katedra pastorální a spirituální
teologie Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci připravila i v tomto akademickém roce pokračování kurzu
celoživotního vzdělávání s názvem
Studium spirituality I. Kurz, který je
určen pro širokou veřejnost, začal na
začátku října a potrvá do 11. prosince. Během jedenácti setkání budou
přednášet sestra Luisa Karczubová
a  jezuité Pavel Ambros a Michal
Altrichter.
■ Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
pod záštitou děkana Petra Tavela
pořádá v letošním akademickém
roce další kurz duchovního doprovázení. Teoretická část proběhne ve
třech blocích v budově fakulty v Olomouci, praktická část v Duchovním
centru Vranov u Brna rovněž ve třech
blocích. Zájmový kurz duchovního
doprovázení je zařazen do systému
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celoživotního vzdělávání. Mezi lektory jsou i jezuité František Hylmar
a Jan Regner, kteří se dlouhodobě
duchovním doprovázením a vedením exercicií zabývají. Kurz vedou
sestry Veronika Řeháková a Klára
Maliňáková ze společenství Sester
Dítěte Ježíše a P. Daniel Bořkovec ze
schönstattského hnutí.
Velehrad
■ V sobotu 16. června se na Velehradě uskutečnila pouť děkanátů Kroměříž a Holešov za obnovu rodin
a duchovní povolání. V programu
byla zařazena i přednáška jezuity
P. Michala Altrichtera nazvaná Podněty pro duchovní život od papeže
Františka.
■ Ve dnech 4. a 5. července proběhly
již tradiční Dny lidí dobré vůle
s bohatým programem, ze kterého si
mohl vybrat každý. Vrcholem setkání byla slavnostní bohoslužba, které
předsedal pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a spolu s ním
koncelebrovali další čeští, moravští
i zahraniční kněží a biskupové. Přímý přenos bylo možné sledovat
v České televizi a na vlnách Českého
rozhlasu Vltava.
■ Ve dnech 1. až 5. září navštívila
komunitu jezuitů na Velehradě ses
tra Birute z Austrálie. Zjišťovala, zda
by bylo možné uskutečnit na tomto
místě v červnu 2020 kongres Ruské
byzantské katolické církve. Průvodcem sestry Birute byl bratr Václav
Dlapka. Ukázal jí všechny prostory,
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které pro zajištění kongresu přicházejí v úvahu.
Boskovice
■ Organizace Orel jednota Boskovice
uspořádala v neděli 16. září v místním kostele svatého Jakuba Staršího
benefiční koncert sboru BaczBand
na počest kardinála Tomáše Špidlíka. Výtěžek akce je určen na veřejnou sbírku na památník českého
kardinála, který se v obci narodil
bezmála před sto lety. Pomník by
měl být postaven v lokalitě ulice Bělská, a to nedaleko kardinálova rodného domu. Záštitu za koncert převzala senátorka Jaromíra Vítková,
která z Boskovic také pochází.
Klenová
■ Tanečně-výtvarné dílo „Slavnost
Taneční pouť nad krajinou“ se uskutečnilo v sobotu 29. září od 15 hodin
v Klenové (Janovice nad Úhlavou).
Scénář a promluvy připravil P. Petr
Vacík SJ. Michal Záhora, který kdysi
působil jako správce kolínského
exercičního domu, je autorem námětu, stojí ovšem i za režií a choreografií. Ve spolupráci s otcem Vacíkem
vytvořil pozoruhodné dílo, které
chce prostřednictvím tanečního
obrazu, mluveného slova a hudby
zprostředkovat divákům prožitek
poutníka, který se z vnější krajiny
dostává do posvátné krajiny vnitřní.
Telč
■ Ve dnech 24. až 26. září se v Lannerově domě v Telči uskutečnila
mezinárodní konference Řád a měs-
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to: řád a jeho mecenáši. Pořádal ji
Historický ústav Akademie věd České republiky jako hlavní řešitel projektu „Telč a jezuité, řád a jeho mecenáši“ spolu s Diecézním archivem St.
Pölten a Moravským zemským archivem v Brně.
Budkovice
■ Během letních prázdnin proběhlo
v Budkovicích a Makoluskách sedm
turnusů rytířských táborů. Do jejich
organizování se zapojili i jezuitští
novicové z Ružomberka. Novicové
absolvují v rámci své formace několik „experimentů“, které mají prověřit jejich nadání v různých oblastech
a přispět k praktickému prožití ignaciánské spirituality. Jedním z nich je
v české provincii už tradičně účast
na letních táborech pro děti, které se
konají v krásné přírodě poblíž jihomoravské vesnice Budkovice, vzdálené jen pár kilometrů od známějších Ivančic. Hlavním organizátorem
celé akce je řeholní bratr Václav
Dlapka, kterému pomáhá zejména
jeho spolubratr Tomáš Novák.
Svatý Hostýn
■ V sobotu 25. srpna se uskutečnila
na nejnavštěvovanějším poutním
místě pouť rodin Olomoucké arcidie
céze jako poděkování Panně Marii za
ochranu a pomoc během prázdnin
a prosba o potřebné milosti pro nadcházející školní rok. Byla duchovně
propojena s papežem Františkem,
který se právě účastnil Světového
setkání rodin v irském Dublinu.
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■ Konfederace politických vězňů
České
republiky
zorganizovala
v sobotu 1. září už dvacátou šestou
muklovskou pouť. Po mši svaté
v bazilice
následovalo
setkání
u památníku konfederace a beseda
pro pozvané v Jurkovičově sále.
Jihlava
■ Strahovští premonstráti v Jihlavě
a tamější Římskokatolická farnost
u svatého Jakuba uspořádali v pátek
3. srpna přednášku s názvem „Astrobiologie aneb Jsme ve vesmíru
sami?“. Hostem byl jezuita P. Pavel
Gábor, který je vedoucím pracoviště
Vatikánské observatoře v Arizoně
(USA). Přednášce předcházela mše
svatá v kostele svatého Jakuba, které
český jezuita předsedal.
Gdyně
■ Ve dnech 12. až 18. června se do
polské Gdyně sjeli jezuitští novicové
a jejich představení ze střední
a východní Evropy na každoroční
setkání, které hostí jednotlivé provincie. Letos se role hostitele ujali
Poláci. V Gdyni a okolí připravili
zajímavý program, v němž se podařilo vhodně skloubit formační aktivity s aktivně-odpočinkovým vyžitím.
Košice
■ V sobotu 30. června přijal v Košicích kněžské svěcení jezuita Peter
Buša, následujícího dne slavil primiční mši svatou v Kuzmicích. Světitelem byl pomocný biskup Marek
Forgáč, generální vikář Košické arcidiecéze. Slavnosti byli přítomni čet-
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ní slovenští jezuité včetně otce provinciála Rudolfa Uhra a vladyky
Cyrila Vasiľa, který je sekretářem
Kongregace pro východní církve.
Zastoupeni byli i čeští jezuité.
Polsko
■ Ve dnech 14. až 22. července proběhl v Polsku další ročník jezuitského setkání mladých Středoevropský
Magis. Na setkání byl přítomen i český jezuita P. Ladislav Nosek v čele
pětadvacetičlenné skupiny z České
republiky. Celkově ze zemí střední
a východní Evropy přijelo na sto
dvacet účastníků. Organizace se letos
ujali polští jezuité.
■ Ve dnech 22. až 23. srpna se uskutečnila pouť české provincie za nová
duchovní povolání ke svatému Stanislavovi do jeho rodného Rostkowa. Akce se konala při příležitosti
výročí 450 let od úmrtí svatého Stanislava Kostky, které připadlo na
15. srpna. Svatý Stanislav je mimo
jiné patronem mládeže a jezuitských
noviců. Náplní pouti byl projev vděčnosti za ty, kteří se již rozhodli následovat Krista v jezuitském řádu, a za
nová povolání.
■ V polském městě Zakopane se
v září setkali jezuité z různých částí
země se sto šedesáti mladými lidmi
z  Lublinu, Wrocławi, Opole, Lodže,
Varšavy, Toruně a Gdaňska k velké
terénní hře inspirované životem svatého Stanislava Kostky. Tato zábavná
forma pomohla mladým proniknout
do spirituality jezuitského světce, ro-
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zvinout svou tvořivost a uzavřít nová
přátelství.
Barcelona
■ Ve dnech 21. až 27. září se ve
španělské Barceloně uskutečnilo
významné setkání Jezuitské konference evropských provinciálů. Program probíhal převážně v exercičním domě San Ignacio, a jednáním
předsedal generální představený
Arturo Sosa. Přítomen byl také předseda této konference P. Franck Janin
a zúčastnil se ho i český provinciál
P. Josef Stuchlý. Převážně pracovní
setkání mělo dvě hlavní témata.
V první řadě se diskutovalo o apoštolských prioritách Tovaryšstva Ježíšova na světové úrovni. Představení
evropských a blízkovýchodních provincií se snažili vytyčit nový směr
pro následující období. Dále se jednalo o situaci formačních center
v Evropě a jejich vzájemné spolupráci. Otec generál připomněl význam
tohoto procesu, ve kterém se Tovaryšstvo nachází. Zdůraznil význam
duchovního rozlišování, které již
v posledních měsících proběhlo na
úrovni provincií. Přítomní otcové
obdržené závěry analyzovali s přihlédnutím k realitě nejen v Evropě,
ale na celém světě.
Vatikán
■ Dosavadního apoštolského administrátora řeckokatolické eparchie
Parma v USA Milana Lacha jmeno
val 1. června papež František sídelním biskupem této oblasti. Eparchie
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Parma náleží do Pittsburgské řeckokatolické metropolitní církve sui
iuris v USA. Založena byla v roce
1969. Zahrnuje velkou část středo
západního regionu USA. Čítá zhruba
devět tisíc věřících a třicet farností.
Slovenský jezuita Milan Lach pochá
zí z Kežmarku. Angažoval se ve Federaci evropských skautů.
■ Papež František dodržel tradici
a 31. července, v den slavnosti sva
tého Ignáce z Loyoly, navštívil spolubratry na generální kurii. Bylo to
obyčejné bratrské setkání se spo
lečným obědem. Ve středu 1. srpna,
před středeční generální audiencí
v malém salonu auly Pavla VI., se
papež setkal se skupinou jezuitských
studentů z Evropy, kteří pobývali
v Římě na výročním setkání.
■ Při příležitosti čtyři sta padesáti
let od úmrtí jezuitského novice svatého Stanislava Kostky napsal papež
František list sídelnímu biskupovi
do polského Płocku, neboť v této
diecézi na zámku v Rostkowě se světec narodil. Papežův dopis je určen
především polské mládeži, která
každý rok putuje do rodiště svatého
Stanislava.
■ Už počtvrté oslavila církev v sobotu 1. září Světový den modliteb za
péči o stvoření. Katoličtí křesťané se
kromě toho na výzvu papeže zapojili
do ekumenické iniciativy nazvané
„Čas stvoření“, která v období od
1. září do 4. října vyzývá k modlitbám a aktivitám na ochranu životní-
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ho prostředí. Den modliteb za péči
o stvoření ustanovil papež František
v roce 2015 v návaznosti na svoji
encykliku Laudato si´. V ní mimo
jiné zdůraznil, že ekologická krize
nás vyzývá k hlubokému duchovnímu obrácení.
Řím
■ Dne 11. července stávající generální představený jezuitů P. Arturo
Sosa oficiálně oznámil, že byl udělen
souhlas se zahájením beatifikačního
procesu P. Pedra Arrupeho. Ten byl
generálním představeným řádu
v pohnutých letech od roku 1965 do
roku 1983.
■ Jezuita Luis Ladaria, jeden ze
čtrnácti nových kardinálů, které
jmenoval papež František při konzistoři 29. června, se v neděli 30. září
slavnostně ujal svého titulárního
kostela, jezuitského kostela svatého
Ignáce v centru Říma. Španělský
kardinál a prefekt Kongregace pro
nauku víry tak učinil při slavnostní
bohoslužbě v tomto kostele, v němž
se mimo jiné nachází hrob svatého
Aloise, patrona mládeže a studentů.
Nad kostelem jsou místnosti, kde
světec, jehož si řád zvláště v tomto
roce připomíná, prožil svůj noviciát.
V promluvě kardinál Ladaria vy
jádřil radost z toho, že mu papež
František přidělil právě tento kostel.
Další milou okolností je to, že kostel
je historicky součástí objektu Římské koleje, z níž později vznikla
věhlasná Gregoriánská univerzita.
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Tam kardinál dlouhé roky vyučoval
dogmatickou teologii.
■ Italský jezuita P. Federico Lombardi se vrací ke spolupráci s nejstarším italským časopisem Civiltà
Cattolica, pro který pracoval již
v letech 1973 až 1984. Rovněž se stane představeným jezuitské komunity při tomto periodiku. Otec Lombardi má bohaté mediální zkušenosti,
patnáct let byl programovým ředitelem Vatikánského rozhlasu a poté na
několik let dokonce jeho generálním
ředitelem. V letech 2001 až 2013
působil rovněž jako generální ředitel
Vatikánského televizního centra. Od
roku 2006 byl nadto ředitelem Tiskového střediska Svatého stolce.
Washington
■ Na vzpomínkovém setkání k uctění senátora Johna McCaina ve Phoenixu na konci srpna promluvil jezuita Edward Reese. Několik slov
pronesl také na rozloučení v Arizoně. Senátor McCain zemřel v sobotu
25. srpna. Smuteční ceremonie
k jeho uctění začala už ve středu, kdy
by se senátor dožil 82 let. Rakev
s jeho tělem byla vystavena v Kapitolu ve Phoenixu. Ve čtvrtek se v jednom z baptistických kostelů arizonské metropole uskutečnil smuteční
obřad. V pátek byla rakev vyzvednuta na washingtonském Kapitolu
a v procesí převezena do místní
katedrály. Soukromý pohřeb se pak
uskutečnil v neděli na hřbitově
v Annapolis ve státě Maryland.
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Oxford
■ V domě Campion Hall v rámci
oxfordské univerzity zřizují britští
jezuité výzkumný institut, který je
pojmenován podle encykliky papeže
Františka Laudato si´. Bude založen
v tomto akademickém roce, ale oficiálně otevřen až v září příštího roku.
Cílem institutu je podporovat interdisciplinární výzkum, který vychází
z výzev papeže Františka obsažených
v jeho ekologické encyklice.
Peru
■ Španělský jezuita P. Carlos Riudavets Montes, který pracoval jako
misionář mezi domorodými obyvateli peruánské oblasti Amazonie, byl
nalezen mrtvý ve školní kuchyni se
zjevnými stopami násilí. Tragická
událost se odehrála v okrese
Yamakai-entsa v amazonské oblasti.
Pravděpodobně nešlo o vloupání,
protože nic nebylo odcizeno. Jezuitská provincie Peru potvrdila smrt
tohoto pracovitého misionáře a vy
jádřila hluboký zármutek nad jeho
skonem.
Vilnius
■ Ve dnech 22. až 25. září se papež
František vydal na apoštolskou cestu
po pobaltských republikách Litvě,
Lotyšsku a Estonsku. Časově byla
provázána se stým výročím samo
statnosti, s dvacátým pátým výročím
návštěvy Jana Pavla II. a sedmdesátým pátým výročím likvidace židovského ghetta. V neděli 23. září po
skytl Svatý otec neformální audienci
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spolubratřím jezuitům, kteří v těchto zemích působí. Hostitelem byla
nunciatura ve Vilniusu. Setkání
s papežem bylo přítomno téměř dvacet jezuitů včetně čtyř biskupů,
jejichž působištěm je Litva a Novosibirsk.
Zagreb
■ Fakulta filozofie a náboženských
věd v chorvatském Zagrebu hostila
setkání Evropských jezuitských filozofů (JESPHIL), které se koná jednou za dva roky. Hlavním tématem
byla krize demokracie. Akce na přelomu srpna a září se zúčastnilo na
dvacet jezuitů z devíti zemí. Sdíleli
své zkušenosti, vyslechli si několik
podnětných příspěvků na dané téma
a podíleli se na živých debatách.
Mimo jiné hledali důvody, proč se
vytrácí důvěra v zastupitelskou de
mokracii a právní stát, jak se (ne)daří
mladým lidem uplatnit na trhu práce, proč je na vzestupu populizmus
či xenofobie a jakou roli v tom sehrávají média a sociální sítě. Konference zahrnovala i prohlídku staré části
města Zagreb a setkání s politikem
z vládnoucí křesťansko-demokratické strany Davorem Ivo Stierem.
Závěrečnou eucharistii slavil představený chorvatské provincie P. Dalibor Renić. Svou přítomností poctil
setkání předseda Konference evropských provinciálů P. Franck Janin.
Liverpool
■ Arcidiecézní tým britského Liverpoolu, který organizoval Národní
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eucharistický kongres Adoremus
2018, požádal o spolupráci farnost
svatého Františka Xaverského, kde
působí jezuita Denis Blackledge. Ten
navrhl promítání šestidílného ceněného dramatu Jimmyho McGavoura
„Broken“. Velká část se natáčela právě v tamějším kostele a otec Denis
byl poradcem pro věrohodné ztvárnění hlavního hrdiny – římskokatolického kněze. Součástí programu ve
farnosti byla i eucharistická adorace,
bohoslužba a diskuze s tvůrci. Ví
kend byl završen večerním koncertem hudby 18. století z pera Dome
nica Zipoliho a dalších jezuitských či
jezuitům blízkých skladatelů.
Bukurešť
■ Společnost pro jezuitskou službu
uprchlíkům (JRS) v Rumunsku, která byla založena roku 2000, oslavila
v Bukurešti plnoletost – osmnácté
výročí své existence – v nové rezidenci, která nese jméno bývalého
generálního představeného Tovaryšstva Ježíšova P. Pedra Arrupeho.
Ten se výraznou měrou zasloužil
o založení a rozvoj JRS. Po dvou
letech intenzivní práce bylo 21. června otevřeno nové hlavní sídlo. Mezi
přítomnými byli také ředitel společnosti JRS Europe P. José Ignacio
Garcia a P. Michael Bugeja, delegát
jezuitské konference pro Maltu
a Rumunsko. Pozvání na slavnost
přijal i apoštolský nuncius Rumunska a Moldavské republiky Miguel
Maury Buendia.
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Zprávy
Seznam podporovatelů od 15. května do 17. října 2018
Milena Šimánková, Praha; Anna Kubíková, Tvrdonice; Ing. Petr Durna, Brno; Lucie Veselá; Jitka Malcová, Velká Bíteš; Jiří Uhlík, Kunovice; JUDr. Vít Jiříček, Olomouc; RNDr. Anna Sekaninová, Brno; Jana Sobková, Frýdek-Místek; JUDr. Zdeněk Chudoba, Nové Město na Moravě;
MUDr. Markéta Voborská, Stochov; Ing. Jiří Thomas; Pavel Merta; Marie Plíšková; Jiří Riedl;
Josef Stoklásek, Otrokovice; Jan Glac; Pavol Sirotňak; P. Jan Daněk, Nové Město na Moravě;
PhDr. Ivan Kania, Brno; Josef Stojaspal; Marie Vaňková, Bruntál; Ladislav Mráz; Marie Sodomková, Praha; Martin Bartoš; ThDr. Radovan Hradil, Štěpánkovice; Milada Schneiderková; Kongregace České provincie; Naděžda Kociánová, Střelice u Brna; Václav Uhlíř, Nové Město na
Moravě; Markéta Kalinová; Marie Horáková, Žďár nad Sázavou; Marie Radová, Kelč; Marie Blahová; anonym, Lidečko; Václav Brich, Kropáčova Vrutice; Šamonilovi, Rájec-Jestřebí; MUDr.
Dagmar Pohunková, Praha; MUDr. Václav Boček, Písek; Karel Stein; Radek Vanis; Pavel Pelák,
Chrudim; Marie Rudolfová, Kroměříž; Marie Zemanová, Praha; Marcela Vargová; Jan Kraholec; Vlasta Rybánská; Jan Siegel a rodina, Praha; Libor Galatík; Jaroslava Bakešová; Pavel Švancara; Jasna Procházková; Larissa Smogleyová; Marie Kotrbová; Marie Nováčková, Praha; Vladislav Klener; Eva Marešková; Doc. PhDr. František Hradil, CSc., Prušánky; Marie Jakoubková,
Jihlava; Radek Pavelka, Bánov u Uherského Brodu; Vladimír Ráček, Pardubice; Marta Hučínová, Praha; František Javůrek; Josef Mléčka, Ostrožská Nová Ves; Ing. Jiří Holík, Šternberk;
Marie Procházková; Pavel Kahoun, Praha; Morčákovi; Mojmíra Riedlová, Brno; Michael Korbička; Antonín Špulák; Věra Hájková; Jan Pospíšil; Karin Podskalská; Marie Stloukalová, Brno;
Ing. Ludvík Motyčka, Brno; Jiří Král, Mladá Boleslav; Drahomíra Sýkorová, Kroměříž; Anna
Šedivá; Ing. Václav Benda, Brno; Marie Hrunková, Praha; Jitka Závodná; Václav Dlapka, Střelice u Brna; Mons. Mgr. Josef Zouhar, Hodonín; Ing. Jan Kostelecký; Jaroslav Vašíček; ADA 1,
Červený Kostelec; Jaroslav Švec; Vladimír Bouček; Jarmila Vajdáková; Tomáš Ďuriš; Gabriela
Horamová; Helena Mikáčová; Pavel Konzal; František Srovnal, Zábřeh; Římskokatolická farnost Francova Lhota; Mgr. Naděžda Levová; Anna Jaurusová; Jan Siegl; Marie Slabová; Helena
Sojčeková; Jarmila Klingerová; Eva Slavíková; František Ryznar; Jaroslava Holá, Praha; Marie
Procházková; Sylva Daníčková, Praha; Kristina Krupová, Český Těšín; Marta Romportlová.

Všem dárcům upřímně děkujeme

Jubilea
P. Vojtěch Suchý
P. Václav Ježík
P. Milan Glaser
P. Pavel Koudelka
P. František Pevný
P. Jiří Šolc
P. Richard Čemus
P. Richard Greisiger
P. Milan Glaser
P. Josef Čupr
F. Václav Dlapka
P. Cyril John

Brno
Hostýn
Řím
Jiřetín pod Jedlovou
Brno
Hostýn
Řím
Hostýn
Řím
Brno
Velehrad
Praha

8. 12.
10. 2.
3. 10.
3. 10.
31. 12.
30. 11.
17. 10.
9. 11.
2. 2.
30. 1.		
9. 12.
14. 3.

45 let kněžství
35 let kněžství
20 let kněžství
20 let kněžství
60 let v Tovaryšstvu
50 let v Tovaryšstvu
35 let v Tovaryšstvu
30 let v Tovaryšstvu
30 let v Tovaryšstvu
85 let
55 let
55 let

Srdečně blahopřejeme
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