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Úvodní slovo

Umění správně 
rozlišovat 

V tomto čísle nabízíme vám, 
našim milým čtenářům, 
zamyšlení nad jedním ze 

základních stavebních kamenů 
spirituality Ignáce z Loyoly – 
duchovním rozlišováním. Je na 
místě všude tam, kde musíme volit 
mezi různými možnostmi. Co je 
dobré a co zlé nám ukazuje Desate-
ro. Situace, v kterých se musíme 
správně rozhodnout, jsou však 
málokdy černobílé a průzračné. 
Nezřídka musíme volit mezi dvěma 
dobry, a vybrat si to větší, nebo 
dokonce mezi dvěma zly, a vybrat si 
to menší. Právě tam je třeba pečlivě 
rozlišovat.
Podle papeže Františka je du

chovní rozlišování velmi důležité, 
ale není jen nějakou čistě lidskou 
dovedností. Správně rozlišovat umí 
jen ten, kdo se otevře působení 
Božího Ducha. Proto římský biskup 
zdůrazňuje, že bez modlitby není 
pro Boha v našem srdci místo. Je 
třeba prosit, abychom uměli rozlišit, 
co máme konat. Církev musí stále 
reagovat na změny, které se dějí 
v tomto světě. Duch vane, kam chce. 
Velkým Božím darem a milostí je 
pak schopnost toto vanutí vnímat, 
rozlišit a podle něho se také zacho-
vat.
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Láska naplněním zákona
V Horském kázání v Matoušově evangeliu Ježíš mluví o tom, že kdo by chtěl 

zrušit Zákon, třeba jen jedinou čárku, a tak učit lidi, ten bude v Nebeském 
království nejmenší (srov. Mt 5,17-19). Zároveň k tomu dodává, že nepřišel 

Zákon zrušit, ale naplnit. Co tím má Ježíš na mysli?

Bývaly doby, kdy představa správné-
ho  křesťana  splývala  s  představou 
spořádaného  občana,  který  si  plní 
své povinnosti –  vůči Bohu,  k  rodi-
ně,  k  panovníkovi.  Nesplnění  jaké-
koliv  povinnosti  bylo  prohřeškem. 
Tento  typ  mentality  je  v  některých 
křesťanech  zakořeněn  dodnes.  Do
káže  nabrat  až  škodolibých  podob. 
V jejich podání pak vypadá křesťan-
ství téměř jako sport, ve kterém jde 
o to, přistihnout druhé při nějakém 
nesprávném jednání. Náboženství je 
pro  ně  hlavně  systémem  kontroly 
druhých lidí a náboženská horlivost 
se  měří  horlivostí  v  napomínání, 
žalování, udávání a trestání. To jsou 
ti  rodiče,  co  rádi  straší  děti  větou 
„Pán  Bůh  všechno  vidí“.  To  jsou  ti 
manželé,  co  rádi  vynucují  na  svých 
ženách jejich manželské povinnosti. 
To  jsou  ty  manželky,  které  kromě 
svých mužů a dávno dospělých dětí 
rády  komandují  také  sousedy,  far-
nost atd. Dnes k nim můžeme přidat 
také  všechny  samozvané  ochránce 
pravověří a všeobecné mravopočest-
nosti  na  sociálních  sítích.  Rádi  se 

zaštiťují větou ze sv. Pavla Timotejo-
vi:  „Napomínej,  ať  je  to  vhod,  či 
nevhod“ (2Tim 4,2).

Ježíš a horlivci
Jak víme z evangelií, je to postoj sta-
rodávný  a  jaksi  archetypální.  Sám 
Ježíš  ho  zakusil  nesčetněkrát  na 
vlastní  kůži.  Na  jeho  počátku  stojí 
obvykle  snaha  o  poctivost,  správný 
život,  spořádanost,  kterou  se  daný 
člověk snaží vyžadovat od sebe a také 
od  druhých.  Tento  postoj  stojí  i  za 
věrností  Božímu  zákonu,  která  je 
tolikrát opěvována na stránkách bib-
lických  knih.  V nich  Hospodin  učí 
svůj lid, jak správně žít, jak se varo-
vat nepravosti a dodržovat jeho při-
kázání.
Ježíšův postoj v tomto náhledu na 

život podle Božích zákonů je zvlášt-
ní. Už jen proto, že je ve sporu. Moh-
li  bychom  předpokládat,  že  bude 
zejména  kritizovat  nedůslednosti 
v dodržování předpisů Zákona. Ježí-
šovy  spory  ale  směřují  kamsi  hlou-
běji.  Vlastně  příliš  nepolemizuje  se 
zřejmými  přestupníky  Mojžíšova 
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zákona,  tzv.  veřejnými hříšníky,  ale 
naopak s jejich kritiky. Proč má spor 
hlavně s nimi?
Popis  těchto  sporů  často  začíná 

oním  číháním  nepřátel  –  chtějí  ho 
chytit za slovo nebo dávají pozor, co 
dělá, aby ho mohli obžalovat. Tako-
vým způsobem nejdřív útočí na jeho 
učedníky – ohrnují nos, že se nepostí 
(když přece je správné se postit; srov. 
Mk  2,1822),  a  později  přímo  vytý-
kají,  že  dělají,  co  je  zakázáno  dělat 
v sobotu  –  cestou  v  lánu  obilí 
mnou klasy  a  jedí  (srov.  Mk  2,23
28). Ježíš pokaždé odpovídá ne cita-
cí ze Zákona, ale úvahou a příběhem, 
tedy  příklady  aplikace  Zákona  na 
danou situaci. Ukazuje, že život po
dle Božích přikázání není jen dodržo-
váním předpisů, ale  je  si vědom, že 
je třeba umět předpisy správně, tedy 
příhodně aplikovat.
Určitá  náboženská  mentalita  to 

nerada slyší. Každý soudce ale ví, že 
aplikace zákona není jen přiložením 
mustru na daný případ, ale je pečli-
vým zvažováním a hledáním sprave-
dlnosti. Ježíš tedy v námi uvedených 
příkladech  v  evangeliích  ukazuje, 
v čem  spočívá  moudré  posouzení 
okolností, ba i záměru zákonodárce, 
tedy Boha, a nachází takovou aplika-
ci  Zákona,  která  není  nutně  proti-
kladná k tomu, co by vyžadovali jeho 
protivníci, ale rozhodně je rozdílná.

Dodržovat, nebo naplňovat?
Najednou  začínají  dostávat  smysl 
i Ježíšova  slova  v  Horském  kázání, 

kde  zdůrazňuje,  že  nepřišel  Zákon 
zrušit, ale  jej naplnit  (řecké sloveso 
plérosai má stejný význam jako čes-
ké naplnit). Dochází nám, že reaguje 
na kdejaké obvinění z řad poslucha-
čů,  podle  kterých  svou  interpretací 
Zákon  porušuje,  ba  popírá.  Proto 
Ježíš uvádí příklady aplikace předpi-
sů Desatera a tím naznačuje, co oním 
naplněním myslí.
Není  to  v  prvé  řadě  alibistické 

dodržování předpisu – něco ve stylu: 
nikoho  jsem  nezabil,  neokradl,  do 
kostela chodím. Této mentalitě Ježíš 
rozšiřuje obzor a ukazuje, že je třeba 
uvažovat  šířeji  a  hlouběji  –  že  je 
možné zabít slovem, je možné zcizo-
ložit v srdci atd. To by mohlo vypa-
dat,  že  Ježíš  Zákon  zostřuje,  když 
hodnotí  i  pouhé  úmysly,  pohnutky 
a slova jako dokonané činy. Až by se 
mohlo zdát, že jeho soud je přísnější 
než farizeů a znalců Zákona – že tedy 
utahuje šrouby. Takhle to ale  inter-
pretuje  jen  zákonická  mentalita. 
U Ježíše  jde  opět  o  příklad  vhodné 
aplikace  Zákona,  zde  pro  ty,  kdo  si 
myslí, že na rozdíl od veřejných hříš-
níků (celníků a nevěstek) oni odpuš-
tění nepotřebují.
Vidíme tedy, že naplnit Zákon po

dle Ježíše neznamená pouze dodržet 
jeho  literu, ale že  je  třeba znát  jeho 
ducha a zároveň bdít nad svým nit-
rem. Také že to není zpřísnění, jehož 
smyslem  by  bylo  usvědčit  každého 
z hříchu,  ale  je  to  umění  aplikace 
Zákona na situace a povahy lidí.
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Jak naplnit Zákon
V čem  ovšem  spočívá  ona  správná 
aplikace,  jaké  je  její  kritérium?  To 
ukazuje poslední příklad, kdy odpůr-
ci  přistihnou  a  obviní  samotného 
Ježíše, že dělá, co se v sobotu nesmí. 
Na námitku, že uzdravuje v sobotu, 
reaguje:  „Je dovoleno v sobotu  jed-
nat dobře, nebo zle, život zachránit, 
nebo zahubit“ (Mk 3,4)? Konat dob-
ro  je  tedy první kritérium. Zákoníci 
ale  často  odmítají  vidět,  že  někdo 
koná dobro  jinak, než oni  vyžadují. 
Podobně  dnešní  horlivci  dokážou 
odsuzovat a hádat se, např. proto, že 
podle  nich  přijímání  eucharistie  na 
ruku není dostatečně uctivé. Přitom 
konat dobro je ze své podstaty něco 
tvůrčího,  bohatého  na  množství 
možností, jak je vynalézavě prokazo-
vat.
Druhým  kritériem  je  nezahubit 

život,  ale  chránit  ho.  K  lidskému 
životu patří svoboda, kterou Bůh dal 
každému člověku v  okamžiku poče-
tí. Umět dát svobodu druhým, spolé-
hat na odpovědnost druhého, důvě-
řovat  dobré  vůli,  to  je  součástí 
naplňování  Zákona.  Proto  si  Ježíš 
dovolí jako poslední reakci vůči svým 
protivníkům,  kteří  tak  horují  za 
zachovávání  soboty,  naplno  říci,  že 
člověk není pro sobotu, ale sobota je 
pro člověka (srov. Mk 2,27). Sobota 
jako symbol osvobození člověka pro 
Boha.  Smyslem  Božího  zákona  je 
tedy svoboda, schopnost učit se lásce 
a prokazovat lásku. Všichni zákoníci 

mají ovšem vždy hned obavu z toho, 
že  člověk  svobodu  zneužije  proti 
Bohu,  že  lásku  špatně  pochopí,  a 
proto  je  třeba mu  je vzít, anebo as-
poň omezit. U nich stojí na prvním 
místě nedůvěra, oproti tomu na prv-
ním místě u Boha a u Ježíše je důvě-
ra v člověka jako obraz Boží a nadě-
je, že spása, kterou mu nabízí, není 
bezmocná.  Proto  dokáže  Ježíš  tak 
snadno  neodsuzovat,  ale  říci: 
„Odpouštějí  se  ti  hříchy.  Jdi  a  už 
nehřeš.“
Je osvobozující zakusit, že Kristus 

přišel  dát  Božímu  zákonu  náplň  – 
dát  mu  obsah,  kterým  je  moudrá 
a rozlišující láska. Učí nás, že máme 
Zákon nejen dodržovat, ale  je  třeba 
ho  umět  naplňovat.  Bez  lásky  je 
Zákon  prázdný,  snadno může  svést 
zákonickou  mentalitu  k  pouhému 
zpřísňování  předpisů  a  vymýšlení 
nových.  Ty  někdy  dokáží  doslova 
dusit a zhášet plamen Božího Ducha 
v  člověku.  Láska  je  naopak  tím,  co 
nalomenou třtinu nedolomí a dout-
nající knot neuhasí. K lásce chce Boží 
zákon nejen  lidi přivádět a učit, ale 
s láskou jako darem už Zákon a evan-
gelium  počítá;  věří,  že  člověk  umí 
milovat a je schopen lásku prokazo-
vat.  Na  to  nás  Ježíš  upozorňuje 
a k tomu nás povzbuzuje. To je jeho 
radostná zvěst. Což pochopil apoštol 
Pavel,  když  napsal:  „Naplněním 
zákona je láska“ (Řím 13,10).

Petr Havlíček SJ
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Rozlišovat duchovní hnutí
Duchovní rozlišování patří k pilířům ignaciánské spirituality. Baskický mystik 
Ignác z Loyoly vložil do své útlé knihy Duchovních cvičení návod, jak roze-
znat dobrá a špatná hnutí v našem nitru. Každý křesťan by měl vnímat 
a správně rozeznat, co se děje v jeho srdci, co se ho dotýká, zda v něm působí 
duch Boží, který ho vede k lásce, nebo zda ho pokouší duch světa, uzavřenos-
ti a samolibosti. Umění duchovního rozlišování mu může napomoci v životní 
volbě nebo při hledání vhodných prostředků, jak na své cestě konat vše 
k větší Boží slávě.

Lidský život provází neustálá potře-
ba volit. „Svoboda  je břemeno, bře-
meno  rozhodování,“  napsal  kdysi 
psycholog Erich Fromm. Náš životní 
běh  je  vlastně  součtem  našich  roz-
hodnutí. Zvláště  v naší době a  spo-
lečnosti zdánlivě neomezených mož-
ností  jsme  neustále  pod  tlakem, 
protože musíme volit mezi různými 
alternativami. Situaci neulehčuje ani 
fakt, že rozhodování je nejnáročněj-
ším  mentálním  procesem.  Nutnost 
stále se rozhodovat nás proto unavu-
je,  odčerpává  naši  energii,  a  tak 
mimoděk hledáme možnosti  úniku, 
snažíme se celý proces si nějak uleh-
čit, nebo ho aspoň oddálit. 
Tam, kde volíme jen v nepodstat-

ných  záležitostech,  zpravidla  stačí 
užívat  zdravý  úsudek.  Jenže  podle 
kognitivních vědců nás mozek někdy 
oklame.  Ovlivňuje  nás  totiž  napří-
klad strach ze ztráty – každou volbu 

prožíváme  jako  ztrátu  ostatních 
možností.  Je  tedy  pro  nás  často 
snazší jen udržovat status quo – nic 
neměnit  znamená  nemít  povinnost 
v dané věci rozhodnout. Máme také 
sklon vybrat si to, co jiní z naší „soci-
ální  bubliny“  považují  za  správné. 
Pokud se ovšem nekriticky přidává-
me  k  většině,  delegujeme  tak  roz-
hodnutí  o  věcech  našeho  života  na 
druhé.  Naše  rozhodování  určují 
i osobnosti, kterých si vážíme a které 
jsou pro nás autoritou. Zapomínáme 
přitom, že dokonce i velmi významní 
a  vzdělaní  lidé  se mohou mýlit.  Za 
žádných okolností bychom se proto 
neměli zříkat kritického myšlení.

Hledat Boží vůli
V modlitbě Ježíš naučil své učedníky 
opakovat: „Buď vůle tvá jako v nebi, 
tak  i  na  zemi.“  Hlavní  motivací 
a cílem procesu rozhodování by pro-
to  pro  každého  křesťana  mělo  být 
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hledat  a  plnit  Boží  vůli.  Co  nám 
o tom říká Bible? Bůh si především 
přeje  spásu  člověka:  „Jakože  jsem 
živ,  je  výrok Panovníka Hospodina, 
nechci, aby svévolník zemřel, ale aby 
se  odvrátil  od  své  cesty  a  byl  živ“ 
(Ez 33,11). Bůh si přeje, aby všichni 
lidé  dospěli  k  naplnění  života 
a poznání pravdy  (srov. Tim 2,35), 
proto se také Bůh stal jedním z nás, 
aby  nikdo  nebyl  ztracen  (srov. 
Mt 18,14),  ale  aby  každý,  kdo  uvěří 
v Božího  Syna,  získal  věčný  život 
(srov. Jan 6,3740). 
Je ale vůbec možné nahlédnout, co 

si  Bůh  přeje?  Podle  Písma  je  na 
 prvním  místě  nutná  obroda  vlast
ního nitra, obrácení, změna smýšle-
ní.  Apoštol  Pavel  v  jedné  z  nej
důležitějších epištol naléhavě vyzývá 
členy církevní obce, aby se proměňo-
vali „obnovou své mysli“ a mohli tak 
„rozpoznat,  co  je  vůle  Boží,  co  je 
 dobré,  Bohu  milé  a  dokonalé“ 
(Řím 12,12).

Právě  zde  nastupuje  proces 
duchovního rozlišování, neboť Hos-
podin má v tomto světě mnoho kon-
kurentů  –  o  první  místo  se  může 
„poprat“ v podstatě cokoli, co upou-
tává  naši  pozornost,  co  nás  okrádá 
o čas  a  svobodu.  Proto  také  světec 
z Tarsu  apeluje  na  věřící  v  Krista, 
aby neustále zkoumali, co se líbí Pá-
nu: „Dávejte si dobrý pozor na to, jak 
žijete,  abyste  si  nepočínali  jako 
nemoudří,  ale  jako moudří;  nepro-
marněte tento čas, neboť nastaly dny 
zlé.  Proto  nebuďte  nerozumní,  ale 
hleďte  pochopit,  co  je  vůle  Páně“ 
(Ef 5,1011.1317).
Ignác z Loyoly radí  jako nezbytný 

základ  pro  každé  dobré  rozhodnutí 
zbavit  se  lpění  na  věcech,  zříci  se 
svých  „neuspořádaných  náklonnos
tí“.  Ty  se  mohou  projevit  nechutí, 
obrannými  reakcemi,  strachy,  různý-
mi závislostmi a podobně. Důležitým 
úkolem  každého  křesťana  je  tedy 
rozpoznat, co je v nás „neuspořáda-

V době neomezených 
možností musíme stále volit 
mezi různými alternativami

(Foto archiv)
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né“, a postupně vrůstat do svobody, 
uvolňovat  okovy  vlastního  ega, 
odpoutat se od svého malicherného 
sebeobrazu, vyjít z vězení falešných 
představ.  Člověk  vnitřně  svobodný 
získá nadhled, takže se pak nerozho-
duje  podle  spontánních  pocitů 
a myšlenek,  ale  podle  hodnot,  jež 
vyznává.  Proto  je  schopen  opravdu 
rozeznat vhodné prostředky a užívat 
jich  natolik,  nakolik  mu  pomáhají 
k cíli,  pro  který  je  stvořen –  v Boží 
oslavě  najít  své  životní  naplnění 
(srov. DC 23).   

Od Bible k asketické literatuře
V Písmu nacházíme mnoho podnětů 
k  duchovnímu  rozlišování.  Pavel 
například nabádá církevní společen-
ství v Korintu, aby každý věřící zkou-
mal, zda je hoden přistoupit ke stolu 
Páně: „Nechť každý sám sebe zkou-
má, než tento chléb jí a z tohoto kali-
cha pije. Kdo jí a pije a nerozpozná-
vá,  že  jde o  tělo Páně,  jí  a pije  sám 
sobě odsouzení“  (1Kor  11,2829).  Je
žíš kárá  farizeje a  znalce Zákona za 
to,  že  nejsou  schopni  vnímat  zna
mení času a rozhodnout se pro to, co 
je  spravedlivé:  „Pokrytci,  umíte 
posoudit  to,  co  vidíte  na  zemi  i  na 
obloze;  jak  to,  že  nedovedete  roz
poznat  tento  čas?  Proč  nejste  s  to 
sami od sebe posoudit,  co  je  správ-
né“ (Lk 12,5657)?
K  duchovnímu  rozlišování  vybízí 

s podobnou  naléhavostí  i  sv. 
Jan. Varuje  před  falešnými proroky 
a  duchem  lži:  „Milovaní,  nevěřte 

každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte 
duchy, zda jsou z Boha; neboť mno-
ho falešných proroků vyšlo do světa. 
Podle  toho  poznáte  Ducha  Božího: 
Každé vnuknutí, které vede k vyzná-
ní,  že  Ježíš  Kristus  přišel  v  těle,  je 
z Boha;  každé  vnuknutí,  které  ne
vede k vyznání Ježíše, z Boha není“ 
(1Jan 4,16). Jan ve svém listu dále 
vyjadřuje přesvědčení o  tom, že  jen 
tak lze rozlišit „ducha pravdy a ducha 
klamu“.
Podnětné myšlenky k duchovnímu 

rozlišování  nabízí  už  sv.  Kasián 
(umučen  okolo  roku  300)  ve  svých 
Rozpravách,  sbírce  naučení  poušt-
ních otců. Také Jan Klimak (zemřel 
v roce 649) v průvodci vnitřní mod-
litby nazvaném Žebřík do ráje nabízí 
své  cenné  postřehy  k  rozeznávání 
dobrých  a  klamných  prostředků  na 
cestě  k  Bohu.  Inspirativní  impulzy 
k rozlišování  najdeme  například 
i v dílech  sv. Bernarda, Richarda  ze 
sv.  Viktora,  sv.  Kateřiny  Sienské 
a dalších,  ale  až  baskický  mystik 
Ignác  z  Loyoly  nabízí  ve  svých 
Duchovních  cvičeních  podrobný 
praktický návod, jak zkoumat a roz-
lišit duchovní hnutí, která pociťuje-
me ve svém nitru. 

Laboratoř vlastní víry
Sv. Ignác udělal první krůčky na této 
cestě  během dlouhé  rekonvalescen-
ce po těžkém zranění, které utržil při 
obraně  Pamplony.  Protože  se  na 
svém  rodném hradě  v  Loyole  nudil 
a v místní knihovně nenašel své oblí-
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bené  rytířské  romány,  byl  přinucen 
číst  jediné,  co  bylo  k  mání  –  čtyř-
svazkový Život Kristův od Rudolfa ze 
Saxonu a Legendu aureu Jacopa de 
Voraginea.  Vyprávění  o  heroických 
činech  světců mu učarovalo. Někdy 
se ale ve svých fantaziích přesto vra-
cel k lidským poctám a k tomu, jak se 
bude dvořit jisté urozené dámě. Když 
přitom pozoroval  svá  vnitřní  hnutí, 
udělal  důležitý  objev.  Kdykoli  snil 
o světské slávě, cítil sice krátkodobé 
potěšení, ale jeho nitro později zůsta-
lo prázdné a skleslé. Když ovšem četl 
o životě svatých a uvažoval o tom, že 
by  i  on mohl  jednat  podobně,  jeho 
srdce plálo a radost v něm zůstávala 
i poté.    
Po svém obrácení se rozhodl vydat 

na pouť do Svaté země. Jak vypráví 
ve své autobiografii, hned na začátku 
této cesty udělal další krůček na ces-
tě  duchovního  rozlišování.  Během 
putování  se  setkal  s Maurem, který 
měl na některé otázky víry jiný názor. 
Prudkého  konvertitu  to  pobouřilo 
a chtěl jej jako rytíř ztrestat mečem, 
ale nebyl si jist, zda by to bylo správ-
né.  Na  rozcestí  proto  povolil  uzdu 
své mule s tím, že pokud se ona vydá 
po stezce, po níž cestoval onen muž, 
bude  to  Boží  výzva  k  tomu,  aby  ho 
dostihl a dal mu za vyučenou. Naštěs-
tí – pro Maura i pro horkokrevného 
šlechtice z Loyoly – si mula vybrala 
jinou cestu. 
Teprve později Ignácovi došlo, jak 

malicherné  bylo  podobné  jednání. 

Během  dlouhého  čekání  na  loď  do 
Svaté  země se uchýlil do poustevny 
v Manrese, kde prožil velká duchov-
ní hnutí. Zakusil jak okamžiky velké 
Boží blízkosti, tak chvíle trpké, plné 
hořkosti a duchovní prázdnoty. Při-
tom  se  postil,  věnoval  meditaci, 
pomáhal slabým a nemocným. Tam 
se  z  Ignáce  stal  skutečný  světec 
a mystik. Pečlivě stále pozoroval, jak 
v něm působí Hospodinův duch a jak 
„nepřítel  lidské  přirozenosti“.  Po
stupně  pochopil,  že  každý  člověk, 
který  se  vydá  po  dobré  cestě,  je 
Božím  duchem  povzbuzován,  ale 
„nepřítelem“ pokoušen.
Světec  z  Loyly  pak  své  postřehy 

zachytil ve svých pravidlech duchov-
ního rozlišování. Nabídl tak praktic-
ký nástroj všem, kteří hledají základ-
ní  orientaci  ve  svém vnitřním  zrání 
a důležitou  pomůcku  pro  správnou 
volbu životního povolání. Ignác však 
upozorňuje  na  to,  že  rozhodování 
musí  předcházet  čistý  úmysl.  Jen 
vnitřně svobodný člověk může učinit 
dobrou volbu a pouze čiré lidské nit-
ro  je  schopné  uslyšet  Hospodinovo 
volání. 

Pravidla prvního týdne
Osobní  zkušenost  Ignác  začal  brzy 
sdílet s druhými v rámci individuál-
ního doprovázení a dávání exercicií. 
Těmi prošli také jeho první druhové, 
kteří sami později začali nabízet du
chovní  cvičení  s  cílem  lépe  poznat 
Krista, vroucněji ho milovat a věrně-
ji  následovat.  Právě  ze  zkušenosti 
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exerciční dynamiky  se  zrodila  igna-
ciánská spiritualita a duchovní rozli-
šování.  Ignác  ve  své  knize,  která  je 
jakýmsi  manuálem  pro  dávání  du
chovních cvičení, nabízí dvojí pravid
la rozlišování. Pravidla prvního týd-
ne mají  vést  k  tomu,  „aby  se  nějak 
vycítila  a  poznávala  rozličná  hnutí, 
která  vznikají  v  duši:  dobrá,  aby  se 
přijímala; a špatná, aby se odmítala“ 
(DC 313327). Pravidla druhého týd-
ne pak slouží „pro přesnější rozlišo-
vání duchů“ (DC 328336).
První pravidla se pozastavují  u hnu

 tí, která se mohou projevovat v duši 
jako myšlenka, pocit nebo jemné po
ryvy našeho nitra. Hnutí má emocio-

nální i mentální složku, ale je hlubší 
niternou zkušeností. Jeho původcem 
může  být  člověk  sám,  Duch  svatý, 
nebo  ten,  koho  Ignác  nazývá  „ne
přítelem lidské přirozenosti“. U těch, 
kdo  jsou  na  „šikmé  ploše“,  působí 
Boží Duch rušivě, burcuje je ke změ-
ně  životního  směřování;  klamná 
hnutí vedou k opaku: totiž k ukonej-
šení duše, aby pozůstala na své špat
né cestě. Dynamika u těch, kdo jsou 
na  dobré  cestě,  je  zrcadlově  obrá
cená: Bůh v nich působí radost, po
koj, něžně se jich dotýká a povzbuzu-
je je k další cestě (tato hnutí nazývá 
Ignác duchovní útěchou); „nepřítel“ 
se však snaží je okrást o radost z Boží 

Osobní zkušenost baskický mystik začal brzy sdílet s druhými v rámci individálního doprovázení a dávání exercicií. 
Právě z této dynamiky se zrodila pravidla duchovního rozlišování
(Repro archiv)
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blízkosti neklidem, smutkem a klade
ním překážek (duchovní neútěcha). 
Ignác radí nedělat v neútěše žádná 

zásadní  rozhodnutí,  jen  vytrvat 
v dosavadních  předsevzetích,  pří-
padně zesílit duchovní úsilí. Baskic-
ký mystik uvádí tři důvody neútěchy: 
může to být důsledek našeho nedba-
lého  a  zahálčivého  života,  jindy  je 
pro  nás  zkouškou,  protože  zlato  se 
tříbí  v  ohni,  ještě  jindy  nás  neútě-
chou Bůh pedagogicky vede k nějaké-
mu  důležitému  poučení  či  vhledu. 
Naopak útěcha může být příležitostí 
k  úvahám,  jak  jednat  v  neútěše. 
V útěše může  člověk  sbírat  síly  pro 
doby neútěchy – v čase hojnosti sklá-
dat do sýpek, aby z nich mohl čerpat 
v čase bídy a nouze. V závěru první-
ho souboru pravidel  Ignác popisuje 
různé  modely  strategie  „nepřítele 
lidské  přirozenosti“.  Ten  někdy 
předstírá  větší  sílu,  než  jakou  má, 
aby nám nahnal strach,  jindy  jedná 
jako milenec, který nechce být odha-
len, nebo jako vojevůdce, který útočí 
tam, kde je opevnění oslabené.

Pravidla druhého týdne
V Pravidlech  druhého  týdne  Ignác 
nejprve  nabízí  základní  předpokla-
dy.  Podle  jeho  slov  je  vlastní  Bohu 
dávat  „pravé  potěšení  a  duchovní 
radost a odstraňovat veškerý smutek 
a zmatek“. Naopak nepříteli je vlast-
ní  proti  těmto  duchovním  darům 
bojovat  „tím,  že používá  zdánlivých 
důvodů, zchytralostí a stálých klam-
ných závěrů“ (DC 329). Jedině Bůh 

může dát člověku „útěchu bez před-
chozí  příčiny“  –  bez  předchozího 
smyslového  podnětu  nebo  rozumo-
vého  poznání,  bez  vlastních  úkonů 
rozumu a vůle  (DC 330331).  Ignác 
vychází  z  úvahy,  že  jsme  stvořeni 
Bohem, a že tedy jen Stvořitel může 
bez nějaké zjevné příčiny vcházet do 
lidské duše a svým působením ji vést 
k lásce – přitahovat ji k sobě.
Apoštol Pavel uvádí, že „sám satan 

se  převléká  za  anděla  světla“ 
(2Kor 11,14).  Právě  z  tohoto  biblic-
kého  varování  vychází  Ignác,  když 
varuje před zdánlivě dobrými vnuk-
nutími,  které  nás  ale  posléze  pone-
náhlu  odvádějí  od  správné  cesty. 
Vyzývá  proto  k  bdělosti  a  k  velké 
ostražitosti. Pozornost má být věno-
vána především průběhu myšlenek: 
Je důležité sledovat nejen to,  jak se 
myšlenka  jeví,  ale  také  k  čemu  nás 
vede a za pomocí jakých prostředků 
(nesmí  platit  „účel  světí  prostřed-
ky“).  Nemáme  vždy  sledovat  jen 
dobro, ale vyšší a větší dobro.
Ignác z Loyoly dále mluví o tom, že 

ducha  klamu  lze  rozpoznat  podle 
„hadího  ocasu“  (DC  334).  Je  proto 
třeba odmítnout myšlenku, která se 
sice  jeví  jako  dobrá,  ale  ve  skuteč-
nosti vede k něčemu špatnému, roz-
ptylujícímu  nebo  jen  méně  dobré-
mu,  než  pro  co  se  člověk  předtím 
rozhodl. Špatná je i myšlenka, která 
člověka  jen  oslabuje  a  okrádá  ho 
o   vnitřní  pokoj,  duchovní  radost 
a dobromyslnost.  Proto  je  velmi 
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užitečná bezprostřední reflexe, která 
nám pomáhá rozeznat, kam nás dané 
myšlenky  vedou.  Bůh  se  přitom 
dotýká nitra člověka, který se vydal 
na  dobrou  cestu,  jen  velmi  jemně: 
vchází tam citlivě, „jako kapka vody, 
která  proniká  do  houby“,  zlehka 
a tiše, „jako do vlastního domu“ (DC 
335). Naopak pokušení způsobí hluk 
a  neklid.  Důležité  je  tedy  jakési 
„naladění duše“.
Poslední  pravidlo  sv.  Ignáce  se 

vztahuje k období doznívání po pravé 
duchovní útěše. Baskický mystik vy
zývá  k  bdělosti,  aby  člověk  odlišil 
duchovní  radost  a  zažívání  Boží 
 přízně od následujícího času, kdy je 
 ještě jeho nitro pod vlivem uplynulé 
útěchy.  V  čase  doznívání  po  útěše 
má člověk tendenci si stanovit nějaká 
předsevzetí  nebo  si  dělat  úsudek 
o důležitých  záležitostech  svého  ži
vota – ty ale už nemusí být od Boha.

Vše k větší Boží slávě
Úsilí  o  hledání  Boží  vůle  přešlo 
z Duchovních  cvičení  na  všechny 
strany  jezuitských  Konstitucí,  které 
nejsou  ničím  jiným  než  pro-
dloužením a praktickým uplatněním 
ignaciánské  spirituality.  Všechny 
části těchto jezuitských pravidel jsou 
proniknuté  duchem  rozlišování. 
Jsou důležité jak při přijímání a pro
puštění  kandidátů,  tak  při  skládání 
slibů;  jsou  o  to  potřebnější,  čím 
méně  jednoznačná  je  situace,  v  níž 
se ocitne jednotlivý jezuita nebo celá 
komunita. 

Ignác  v  Konstitucích  zdůrazňuje, 
že  úkolem  představeného  je  dobře 
rozlišit, koho a kam poslat a k jaké-
mu úkolu, aby s ohledem na místo, 
práci,  osoby,  okolnosti  nebo  časové 
trvání  udělal  takové  rozhodnutí 
k větší Boží službě a obecnému dob-
ru. Představený má být veden upřím-
ným  úmyslem,  zdravým  úsudkem 
a Duchem.
Zvláštní  pozornost  Ignác  věnuje 

misiím. I při výběru místa, kam jsou 
členové řádu posíláni, má představe-
ný mít stále před očima větší službu 
Bohu  a  všeobecné  dobro.  Přednost 
by  měl  dát  území,  které  to  nejvíce 
potřebuje, například kvůli nedostat-
ku pracovníků nebo vinou naléhavé-
ho  stavu.  Dále  je  třeba  uvažovat 
o tom, kde lze právem očekávat více 
plodů, tedy kde jsou dveře více ote-
vřené a lidé jsou přístupnější a ochot-
nější přijmout nabízenou pomoc.
Konstituce  také  vyzývají  k  tomu, 

aby se  dávala přednost lidem, jejichž 
duchovní pokrok by mohl blahodár-
ně ovlivnit mnoho jiných osob a míst. 
Podobně  je  vhodné  upřednostnit 
velké národy, hlavní města nebo uni-
verzity,  kde  se  soustřeďuje  větší 
množství  lidí.  Jednoduše  řečeno,  
prospěšnější  je  investovat  své  úsilí  
na těch místech, kde je větší naděje, 
že  se  ho  podaří  rychleji  a  účinněji 
zúročit.

Jan Regner SJ
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Vnímat Boží působení 
V polovině listopadu loňského roku otec generál Arturo Sosa jmenoval 

nového provinčního představeného českých jezuitů. Stal se jím dlouholetý 
velehradský superior Petr Přádka. Úřad by měl převzít na jaře roku 2019. 

U příležitosti jmenování jsme ho požádali o krátký rozhovor.

Milý Petře, gratuluji i jménem našich čtenářů k tvému jmenování. 
Jak jsi zprávu od otce generála přijal?
S pocitem silného údivu, že zřejmě ten nejméně vhodný z navržených otci 

generálovi  dostává  toto  pověření.  Zaplavuje  mě  pocit  hluboké  vydanosti 
našemu Pánu. Jen v pohledu na Něj mohu zůstat klidný, protože On je ne
omylný a když někoho k něčemu volá, ví, proč to dělá.

Jezuité v Evropě jsou v situaci, kdy se snaží přehodnotit své struk-
tury a sjednocovat se do větších celků. Jak vnímáš tento proces 
rozlišování?
Vím, že tento proces probíhá. Zatím asi nemáme úplně vyjasněno, jak se do 

něho zapojit. Budeme pokračovat v hledání cest.

Dovol mi trochu osobnější otázku. Co tě vlastně přivedlo do řádu? 
Čím tě přitáhla ignaciánská spiritualita?
Byl to slovenský knězjezuita Antonín Lapšanský, který byl v mé rodné far-

nosti kaplanem a kterému jsem ministroval. I když po roce byl přemístěn, 
vztahy mezi ním a naší rodinou se udržely. Když jsem mu řekl během studia 
gymnázia, že uvažuji o kněžství, sdělil mi, že existuje i cesta řeholního života. 
A tak jsem s jeho pomocí začal poznávat jezuitský řád.
To vše se dělo za komunistické totality, tedy utajeně a opatrně. Takže jsem 

o jezuitské spiritualitě nevěděl téměř nic, přitáhl mě však příklad a horlivost 
tohoto kněze pro věc Boží.

Jak vzpomínáš na zkušenosti s mezinárodním Tovaryšstvem, 
 které jsi udělal během studií v Innsbrucku a v rámci pobytu na 
třetí probaci v Manile?                                                 
V Innsbrucku to bylo mé první setkání se světovostí Tovaryšstva. Tam se 

nacházeli studenti z různých zemí, hodně jich bylo z Indie. Díky nim jsem 
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mohl  při  cestě  do Manily  navštívit  Indii  a měsíc  strávit  v  jejich nádherné                   
zemi a navštívit některé jejich komunity.
Pobyt na Filipínách znamenal pro mne kromě jiného poznání, že myšlení 

a přístupy asijského člověka jsou odlišné od našeho evropského způsobu. 

Dlouhá léta jsi působil jako superior velehradské komunity a rek-
tor baziliky na významném poutním místě. Během tvého působe-
ní navíc celý areál prošel dost radikální a nákladnou proměnou. 
Jak hodnotíš toto období? 
Byla to doba, kdy jsem stále zakoušel, že Bůh si sám vede své dílo. Nejsem 

odborník na stavebnictví a opravy budov. Přesto se ale vždy v pravý čas našli 
lidé, kteří nastoupili, aby pomohli toto dílo tvořit. Byla to doba, kdy jsem stá-
le zakoušel přízeň našeho Pána. Mnohokrát jsem si to uvědomil, že se vlastně 
jen dívám, jak to všechno Pán dělá.

Jaké jsou tvé priority a jaké úkoly bys rád realizoval v úřadu pro-
vinciála českých jezuitů? 
Nemám žádné priority. Vše je důležité, co zrovna k řešení přichází. Budu se 

snažit být uchem, které „poslouchá, co mluví Duch církevním obcím“ (srov. 
Zj 3,6), tedy obci Tovaryšstva Ježíšova. Pomáhejte mi proto, prosím, modlit-
bou, abych dobře slyšel. Děkuji vám.

Připravil Jan Regner SJ

P. Petr Přádka SJ se narodil 16. dubna 1961 a pochází 
z Frenštátu pod Radhoštěm. Do řádu vstoupil tajně 
31. července 1980. Teologii vystudoval na Cyrilometoděj-
ské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a kněžské svěcení 
přijal v Olomouci 27. června 1987. Jeho prvním kaplan-
ským místem byl Frýdek, pak se stal administrátorem 
v Mohelnici. Po revoluci se stal na pět let spirituálem 
biskupského gymnázia v Brně. Dva roky studoval postgra-
duálně pastorální teologii v Innsbrucku a poté se přesu-
nul na půl roku do filipínské Manily, kde absolvoval 
závěrečnou část své řeholní formace. Poslední sliby složil 
8. prosince 1999 a tři roky pak zastával funkci rektora 
pražského kostela sv. Ignáce na Karlově náměstí. Od 
1. dubna 2003 působí jako farář římskokatolické farnosti 
při bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Meto-
děje na Velehradě a jako superior tamní komunity.
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Spolupráce s místní církví
Nad tím, jak se projevuje duchovní rozlišování ve spolupráci s místní církví, 

se zamýšlí už zesnulý jezuitský kardinál Carlo Maria Martini. Svoji úvahu 
nenapsal jako řadový člen, ale jako ordinář významné milánské arcidiecéze. 

To činí jeho zamyšlení obzvláště podnětným.

Svou podstatou  a  také  v souladu  se 
svým původním posláním je činnost 
Tovaryšstva  zaměřena  na  službu 
církvi  mnohoznačným  způsobem, 
který není dost dobře možné dopo-
drobna  a  vyčerpávajícím  způsobem 
popsat.
Výchozím bodem pro mou úvahu 

na toto téma je moje osobní činnost 
diecézního biskupa. V průběhu něko
lika posledních desetiletí se v mnoha 
biskupstvích  objevily  způsoby 
 pastorace  a  apoštolátu  donedávna 
vlastní  jen  řeholním  společnostem. 
Považuji proto za nutné, aby ze  své 
strany  Tovaryšstvo  nerozhodovalo 
o svých  apoštolských  prioritách  bez 
ohledu na pastoraci a život místního 
křesťanského  společenství  a  aby  se 
připojili v duchu své spirituality a své 
pastorační  a  kulturní  schopnosti 
k činnosti místního společenství.
V 60.  letech  minulého  století,  po 

skončení  2.  vatikánského  sněmu, 
jsem  byl  členem  velkého  gremia, 
jehož  úkolem  byla  revize  apoštol-
ských  priorit  Tovaryšstva  v Itálii. 

Tehdy se nemyslelo příliš na už exis-
tující místní  iniciativy, vycházelo se 
spíše ze sociologických tendencí teh-
dejší kultury v Itálii. Byla to užitečná 
práce,  ale  nedbala  dost  početných, 
tehdy  už  existujících  aktivit,  míst-
ních církví, vycházejících z iniciativy 
biskupství, ale také laických a řehol-
ních organizací, které se tehdy expo-
nenciálně rozvíjely. 
Přeji si proto, aby si dnes Tovaryš-

stvo – pochopitelně v souladu se sli-
bem  daným  papeži  –  více  všímalo 
duchovního  bohatství  programů 
místních  církví  a  tak  bylo  schopné 
konstruktivně spolupracovat s jejich 
biskupy a pastorálními aktivitami. 

Hledání správného rozhodnutí 
Existují služby jezuitského řádu, kte-
ré  lze  nazvat  „transcendentální“, 
protože  jsou  v každé  době  a  všude 
užitečné,  ba  přímo  nutné. Mám  na 
mysli například ignaciánské duchov-
ní cvičení. Tuto službu ale nelze chá-
pat  jako  „službu  Slova“,  tedy  jako 
dobře  zaměřená  kázání  nebo  před-
nášky pro víceméně homogenní sku-
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piny  v průběhu  několikadenního 
soustředění. Není  to  „škola modlit-
by“  nebo,  jak  se  dnes  často  říká, 
„niterné  modlitby“,  směřující 
k mlčenlivému souzvuku s přírodou 
a  Bohem  pomocí  různých  metod, 
jako  je  například  „Ježíšova modlit-
ba“.  Tyto metody mohou  být  velmi 
užitečné,  pokud  zůstávají  v souladu 
s  příslušným dokumentem  Kongre-
gace pro věci víry.
Ignaciánské exercicie jsou ale něco 

jiného.  Jejich  podstatným  rysem  je 
pomoc při hledání základního život-
ního rozhodnutí nebo, jestliže tako-
vé  rozhodnutí  už  bylo  učiněno 
a nevyvstává  potřeba  korigovat  je, 
při hledání dalšího způsobu, jak má 
člověk  na  této  cestě  nejlépe  Bohu 
sloužit v situaci, ve které se v daném 
okamžiku nachází.
Duchovní  doprovázení  člověka 

k naslouchání  Božího  hlasu  působí 
ve  dvou  směrech.  Jedním  je  pro-
hloubení  znalosti  Písma,  hlavně 
evangelií, spolu se schopností otevřít 
se  Božímu  Duchu  ve  smyslu  lectio 
divina:  umožňuje  pochopit  životo-
dárné Slovo Boží, které klade otázky, 
nabízí  vedení  a  utváří  naši  přítom-
nost. Dalším krokem  je pak způsob 
volby,  zvaný  „rozlišování  duchů“ 
(a ne jen „rozlišování“, jak je mnoh-
dy  pojímáno  bez  ohledu  na  souvis-
losti vzniku tohoto výrazu). V ignaci-
ánské spiritualitě označuje s pomocí 
Boží  milosti  získanou  schopnost 
s určitou  lehkostí  v záplavě nabídek 

obracejících se na srdce člověka, usi-
lujícího o opravdový duchovní život, 
rozpoznat  ty,  které  přicházejí  od 
dobrého  Ducha  a  jsou  v  souladu 
s evangeliem. Na rozdíl od nich při-
chází od zlého ducha tendence k pod-
vodu  a  zmatení,  plýtvání  časem 
a nedbalosti ve vztahu k duchu evan-
gelia.  Odtud  pak  vede  přímá  cesta 
k nářkům nad současností a k nostal-
gické touze po nenávratné minulos-
ti. Rozlišování duchů staví na před-
pokladu  Božího  plánu  pro  každého 
z nás,  plánu  zcela  osobního,  spoje-
ného s posláním v rámci dějin spásy, 
ke které nás Bůh chce vést…

Kardinál Carlo M. Martini SJ  
Ze Stimmen der Zeit Spezial 2, 2006

vybral a přeložil Petr Kolář SJ 

Zesnulý milánský arcibiskup kardinál Carlo 
Maria Martini SJ
(Foto archiv)
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Důležitý je první krok
Na začátku roku 2017 papež František pověřil dva řeholní kněze úkoly 

podsekretářů Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji na římské 
kurii. Jedním z nich se stal kanadský jezuita českého původu P. Michael 

Czerny, který byl zároveň jmenován ředitelem Sekce pro migranty a uprchlí-
ky. Muž s bohatými zkušenostmi v oblasti sociální spravedlnosti tak už dva 

roky působí jako papežův spolupracovník v záležitostech migrace. V rozho-
voru jsme se zastavili u několika palčivých problémů dnešní doby.

Narodil jste se v bývalém Československu, v Brně, jako malý jste 
se ale s rodiči a mladším bratrem přestěhoval do Kanady. Máte na 
Československo nějaké vzpomínky a byl jste se svojí rodnou zemí 
v kontaktu i v časech komunizmu?
Po svých rodičích a jejich přátelích jsme s bratrem zdědili řadu vzpomínek. 

I když jsme bydleli v Montrealu, mám pocit, že jsem vyrostl v Brně. Českoslo-
vensko bylo v nás, byť jsme vyrůstali jako Kanaďané. V časech komunizmu 
nebylo  jednoduché  udržovat  kontakty  s  rodinou  a  přáteli,  nebylo  to  ale 
nemožné. Měl jsem to štěstí, že jsem ještě před rokem 1989 mohl ČSSR dva-
krát navštívit.

Z Československa jste museli uprchnout v roce 1948, když vám 
byly dva roky. Kdo vás v Kanadě podporoval, jak vaši rodinu při-
jali?
Byli jsme součástí emigrační vlny, která se strhla po konci druhé světové 

války. Měli jsme štěstí, že naši rodinu podporoval přítel mých rodičů ze střed-
ní školy, který se s rodinou do Kanady přestěhoval jen o několik let dříve.
Setkali jsme se s dobrým přijetím, i když jsme cítili, že jsme jiní. Podobně 

se cítili i Italové nebo Řekové, kteří přišli před válkou, nebo židé a černoši, 
kteří připutovali později ze Spojených států. Někdy jsme se cítili jako cizinci; 
například přízvuk našich rodičů vždy prozradil, že pocházíme odjinud. Tako-
vé pocity zůstaly, i když objektivně vzato všechno fungovalo výborně. Rychle 
jsme se museli naučit, jak zapadnout. Nicméně přátelství s místními se samo-
zřejmě nedařilo vytvořit ihned…
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Jak jste se stal jezuitou? Jaký byl váš první kontakt s tímto řádem 
a co vás přimělo do něj vstoupit?
Měl jsem to štěstí, že jsem v Montrealu chodil na střední školu Loyola High 

School, kde jsem se setkal s jezuity, kteří nás nejenom učili, ale zodpovídali 
i za všechny mimoškolní aktivity. Obdivoval jsem je, díky nim jsme se totiž 
dozvěděli mnoho důležitého o životě. Pomohli nám dospět a stát se zralými 
osobnostmi. Díky nim jsem se rozhodl stát jezuitou.

Co to pro vás znamená? Jaký rys jezuitského řádu je pro vás nej-
přiléhavější?
Být  jezuitou znamená vědět, že navzdory svým hříchům jsem pozván být 
Ježíšovým společníkem, stejně jako sv. Ignác. Každý křesťan je pozván sloužit 
Bohu a bližnímu. Jako jezuita věnuji celý život tomu, kdo je Původcem všeho, 
a užívám si zázraku bytí ve službě druhým spolu s těmi, kteří rovněž vyslyše-
li výzvu doprovázet Ježíše Krista. A na této cestě jsem už 55 let.

Část svého života jste strávil v Africe, kde jste pomáhal lidem 
nakaženým virem HIV/AIDS. Čemu konkrétně jste se věnoval?
Někdy  kolem  roku  2000  se  virus  HIV/AIDS  velmi  rozšířil,  především 

v Africe.  Místní  jezuité  chtěli  nemocným  pomoct  a  nejúčinnější  se  zdálo 
vytvořit  síť  na  jejich  podporu. Na mne  připadl  úkol  založit  a  později  vést 
„Africkou jezuitskou síť AIDS“ (zkr. AJAN), která pomáhala ve 30 různých 
zemích subsaharské oblasti, kde žijí a působí jezuité. Naším cílem bylo pod-
porovat jezuity v jejich aktivitách: na školách vzdělávat studenty a motivovat 
je k prevenci, ve farnostech budovat prostředí péče a pomoci, v našich domech 
nabízet  zázemí  a  prostor  modlitby  pracovníkům  a  postiženým  AIDS,  být  
nablízku biskupům, kteří hledají nové cesty v těchto těžkých dobách.

Aktuálně působíte ve Vatikánu jako podsekretář Úřadu pro služ-
bu integrálnímu rozvoji a ředitel Sekce pro migranty a uprchlíky. 
V čem spočívá vaše služba v tomto úřadě? 
Nový úřad pro podporu integrálního rozvoje zahájil činnost v roce 2017 – 

po  sloučení  čtyř  jiných papežských  institucí.  Jejich  součástí  je  i Sekce pro 
migranty  a  uprchlíky  dočasně  vedená  přímo  papežem  Františkem.  Jejím 
úkolem je pomáhat církvi po celém světě – takže i v České republice – dopro-
vázet a hledat bezpečnou cestu pro ty, kteří jsou nuceni utéct ze své země, 
případně jsou oběťmi obchodování s lidmi. 
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Podle papeže Františka bychom měli pomáhat tak, že přijmeme a budeme 
chránit, podporovat a integrovat běžence, žadatele o azyl a vysídlence. Svatý 
stolec rovněž přispěl k nové Úmluvě OSN o migrantech a bezpečné migraci.

Nepochybně jste zaznamenal, že postoj veřejnosti ve středoevrop-
ském regionu k migrantům je převážně negativní, včetně České 
republiky…
Papež František tomu rozumí. Mluví v tomto kontextu o strachu, který je 

pochopitelný a který nelze hned odmítnout. Proto na jednom setkání s míst-
ními politiky prohlásil: „Rozumím znepokojení řady vašich spoluobčanů při 
pohledu na hromadný příchod migrantů  a  uprchlíků.“  Papež František  se 
však snaží vnímat situaci a pocity v obou skupinách – u místních obyvatel 
i u běženců. Zdůrazňuje přitom, že obavy jedné skupiny obyvatel by neměly 
být zneužívány k vyvolávání nenávisti vůči jiné, ještě více ohrožené skupině 
lidí. „Mít strach není hřích, hříchem je dovolit tomuto strachu, aby určoval 
naše odpovědi, podmiňoval naše volby, omezoval respekt a šlechetnost, nebo 
přiživoval nepřátelství a zášť.“ Podle papežových slov je hříchem odmítnout 
bližního jen pro jeho odlišnost, protože pro křesťana by setkání s člověkem 
v nouzi mělo být výsadou a příležitostí k setkání s Pánem.

Dalším tématem, kterému jste se věnoval, je ochrana životního 
prostředí. Měl jste několik přednášek na téma encykliky Laudato 
si‘. Proč by vlastně měl křesťan chránit přírodu? 
Encyklika Laudato si‘ používá pojem „společný domov“ – tedy ne životní 

prostředí, ale domov. To je taky jeden z hlavních závěrů této encykliky: Pří-
rodní zdroje jsou se společností spojené, a podle toho bychom s nimi měli 
zacházet. Musíme rozvíjet integrální ekologii: propojit vědecké bádání, pod-
nikání a  lidskou společnost. Každý z nás  lidí a křesťanů má zodpovědnost 
nejenom za naše bratry a sestry (především chudé a zranitelné), ale i za naše 
pravnoučata a budoucí generace: „Jaký svět chceme nechat  těm, kteří při-
jdou po nás, dětem, které nyní vyrůstají?“ ptá se papež.

Jaké konkrétní doporučení byste měl pro farnosti, kde se chtějí 
věnovat ochraně životního prostředí nebo podpoře uprchlíků? 
Doporučil bych, aby se  inspirovaly u  těch  farností či organizací, které se 

ochraně životního prostředí a pomoci uprchlíkům už věnují. Je dobré je nav-
štívit a zjistit, na co se zaměřují, nebo je pozvat na návštěvu k sobě a zeptat se 
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jich, jak a čím začali. Nejdůležitější je první krok. Je třeba v sobě najít kuráž 
a ochotu jej udělat.

V rámci svého působení máte možnost osobně spolupracovat 
s papežem Františkem. Co z jeho aktivit a osobního projevu na vás 
nejvíc zapůsobilo? 
Když 11. října 1962 zahájil sv. papež Jan XXIII. 2. vatikánský koncil, byl 

jsem právě v posledním ročníku střední školy v Montrealu. Můžu proto říct, 
že tento koncil byl součástí celého mého dospělého života jako katolíka a jako 
jezuity. Obvykle to trvá asi sto let, než se závěry koncilu podaří uvést do pra-
xe. Takže je pro mne velkou ctí, že mohu pracovat s papežem Františkem, 
který se zavádění těchto závěrů tolik věnuje. 
Zaujalo mě,  jak  vnímá  papež  František  řídicí  funkce  v  církvi.  Jak  uvedl 

v říjnu  2015,  církev  je  jako  obrácená  pyramida,  takže  její  vrchol  leží  pod 
základnou. Proto ti, kdo nesou zodpovědnost, nemají druhým poroučet, ale 
mají druhým sloužit,  stát  se posledními z posledních. Podobně  jako Ježíš, 
který před Poslední večeří poklekl, aby umyl nohy svým apoštolům.

Připravil Juraj Krivošík

Michael Czerny SJ se narodil v roce 1946 
v Československu, v roce 1948 spolu s rodi-
nou emigroval do Kanady. V roce 1963 se 

připojil k Tovaryšstvu Ježíšovu, v roce 1973 
byl vysvěcen za kněze a v roce 1978 získal 
doktorát na univerzitě v Chicagu. Založil 
a v letech 1979 až 1989 v Torontě vedl 

Jezuitské centrum pro sociální víru a sprave-
dlnost, následně působil v San Salvadoru na 
jezuitské University of Central America jako 
prorektor a ředitel Institutu pro lidská práva. 
V letech 1992 až 2002 byl na sekretariátu pro 
sociální spravedlnost v jezuitské centrále ve 
Vatikánu. Následně do roku 2009 působil v 

Nairobi, kde založil a vedl Africkou jezuitskou 
síť AIDS. Od roku 2017 je podsekretářem 
Úřadu pro službu integrálnímu lidskému 
rozvoji a ředitelem Sekce pro migranty 

a uprchlíky. 



20 | Jezuité �/20�9

Jezuité ve světě            

Tierra del color y calor
Když se před několika lety schylovalo k setkání mladých lidí s papežem 

v polském Krakově, začal jsem zvažovat, že bych se také do Polska vypravil – 
třeba budu mít coby kněz také své místo a své uplatnění na těchto „Světo-

vých dnech mládeže“. A protože se mi několik přátel kdysi pochvalně zmínilo 
o programu Magis, rozhodl jsem se, že se pokusím také zapojit. Nebudu se 

dlouho rozepisovat – Magis mě oslovil a zaujal natolik, že jsem se začal 
angažovat i v následujících letech, byť měl „pouze“ středoevropský formát.

Když  jsme  se  v  létě  2016  loučili 
v Krakově s vědomím, že příští Svě-
tový den mládeže (španělsky zkraco-
ván JMJ) se koná ve středoamerické 
Panamě,  žertem  jsme  se  ptali,  co 
bude  asi  náplní  předprogramu 
Magis.  Skoky  přes  kanál?  Krmení 
žraloků?  Lov  narkobaronů?  Nikdo 
z nás příliš nebral vážně možnost, že 
by se do Panamy vypravil. Ale červí-
ček kdesi hluboko už začal hlodat.
Loni  na  jaře  začala  myšlenka 

panamské  výpravy  dostávat  kon-
krétní obrysy. A  tehdy  jsem si  řekl, 
že pokud to bude jen trochu možné, 
pojedu.  Totiž  poletím.  A  tak  jsem 
sáhl  do  úspor  a  přihlásil  jsem  se. 
Nelituji. Jen je mi záhadou, proč se 
nás  z ČR nevydalo  víc  –  letěli  jsme 
nakonec jen čtyři.
Princip  setkání  Magis  zůstal 

v Panamě zachován. Několik dní po 
příletu a nutném zotavení z časové-
ho  posunu  a  teplotních  rozdílů  nás 

pořadatelé rozdělili do menších sku-
pin  se  specifickými  programy,  tzv. 
experimenty.  Ten  můj  byl  nazýván 
„ekologický“,  ovšem  v praxi  to  zna-
menalo, že nám oznámili: „Pojedete 
do pralesa a budete tam žít s místní-
mi obyvateli. Vezměte si s sebou, co 
unesete na zádech. Není tam připo-
jení  na  internet.  Není  tam  signál 
mobilních  telefonů. Není  tam  elek-
třina.“

Off-line v pralese
Řekl  bych,  že  zvláště  dlouhodobý 
pobyt na místě, kde se nemůže člo-
věk  připojit  k internetové  síti,  byl 
pro  mnohé  spolupoutníky  velkým 
šokem. Ale ani mně nebylo lehko. Co 
si  s sebou  vzít?  Pochopitelně  jsem 
s sebou  měl  velký  kufr  a  malý 
batůžek.  Co  do  něj?  Zavzpomínal 
jsem na  Forresta Gumpa:  ponožky. 
Zásadní  výbava  do  pralesa  jsou 
ponožky.
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Ale nebylo  to  tak  zlé. Nakonec  se 
ukázalo,  že  i  pro  kufr  bude  cestou 
místo. A tak nás naložili do autobusu 
a  odvezli  k  jezeru.  Tam  jsme  pře-
stoupili do loděk a po hodinové plav-
bě se vylodili na druhém břehu kdesi 
v národním parku Chagres v lokalitě 
jménem  Mono  Congo.  Skutečně 
 jsme tam strávili necelý týden s míst-
ními  a  tak  trochu  jim  pomohli 
s kopáním základů pro budoucí kap-
ličku při pravidelném denním cviče-
ní s krumpáčem a lopatou. Nicméně 
stihli jsme navštívit i sousední indi-
ánskou vesnici a vypravit se na něko-
lik  procházek  po  pralese.  A  navíc, 
zažil jsem už i drsnější podmínky na 
skautských táborech…
Co bylo pro mě zásadní, byla ovšem 

naše  sestava.  Organizátoři  nás  dali 

dohromady  z  více  zemí  několika 
kontinentů  –  své  zastoupení  měla 
Zambie, Mosambik, Zimbabwe, ost-
rov Mauricius a pochopitelně Latin-
ská Amerika od Mexika přes Salva-
dor  a  Venezuelu  po  Paraguay. 
Pokoušeli  jsme  se  domluvit,  jak  se 
dalo. Lámali jsme španělštinu s ang-
ličtinou…  Ale  znovu  jsme  udělali 
naprosto klíčovou zkušenost: kdo se 
chce domluvit, ten se domluví. Ales-
poň nám se to dařilo. A mohu říci, že 
jsme se velice rychle naladili na stej-
nou vlnovou délku. Ani nám nechy-
běly sociální sítě. Mohli jsme se o to 
více bavit mezi sebou navzájem. Jed-
noduše řečeno – byli jsme spolu rádi 
a rozuměli jsme si. Když pro nás po 
pěti dnech opět přijely loďky, ani se 
nám odtamtud nechtělo.

Jaké dojmy máte z Magisu 2019 v Panamě?

Na Magisu jsem byla poprvé a moc se mi líbilo, že je 
tento předprogram mezinárodní. Můj experiment 
probíhal v sirotčinci Hogar San José de Malambo. 
Starali jsme se o opuštěná miminka, děti 
hendikepované a nakažené AIDS. V sirotčinci byla 
i farma a velká zahrada. Prvotní obavy se proměnily 
v radost. Zakusila jsem Boží dotek v každé 
maličkosti naplno prožitého dne. Vnímala jsem ho 
během večerní modlitby: v rukou jsem stále cítila 
doteky těch malých dětí, štípance od jedné 
hendikepované dívenky, škrábance od větví stromů, 
které jsme prořezávali, nebo zápach domácích 
zvířat. Ale věděla jsem, že to všechno moje ruce 
dělaly s úmyslem milovat a být milována.

Petra Hrubá

Anketa
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Být jiný není zločin
Řekl  bych,  že  tato  zkušenost  je  pro 
program  Magis  typická  a  klíčová: 
něco spolu prožít v pestrém, víceja-
zyčném  a  vícenárodním  prostředí. 
Zažít  na  vlastní  kůži,  jak  lze  docela 
snadno  překonat  bariéry.  Zakusit 
ten  úžasně  osvobozující  pocit,  že 
jazyk,  země  původu  ani  barva  pleti 
nehrají naprosto žádnou roli.
Na  Magis  už  navazovalo  vlastní 

setkání mládeže, tedy JMJ, což „Lati-
nos“  vyslovovali  jako  [chotaeme
chota].  I  to samozřejmě stálo za  to. 
A nedokázal bych snadno odpovědět 
na otázku, které etapy svého panam-
ského  pobytu  si  cením  víc.  Poznal 
jsem  Panamce  jako  velmi  vstřícné, 
ochotné  a  otevřené  lidi,  kteří  měli 
radost z toho, že ve své zemi mohou 
přivítat  hosty  z celého  světa.  Pře-
važovali  pochopitelně  Latinoameri-

čané – ovšem i to byla zajímavá zku-
šenost. My  jsme  v Evropě  zvyklí  na 
to, že co dolíček mezi kopci, to stát, 
a co  stát,  to  jiný  národ,  a  co  jiný 
národ, to jiný jazyk – a to se pak veli-
ce  snadno  díváme  na  své  sousedy 
jako na „ty druhé“, „ty cizí“, „ty jiné“, 
„ty divné“.
V Americe je tomu jinak; od Mexi-

ka  po Ohňovou  zemi  se mluví  špa-
nělsky  (samozřejmě  s několika 
výjimkami),  a  byť  rodilý  mluvčí 
samozřejmě  podle  různých  specifik 
pozná, kdo odkud pochází, není pro-
blém se navzájem přijmout a domlu-
vit. V Panamě jsem poznal, že je sku-
tečně  možné  být  si  vědom,  odkud 
jsem a nač  jsem hrdý, a přitom bez 
potíží komunikovat s druhým člově-
kem odjinud a těšit se z jeho blízkos-
ti. Stručně řečeno: Být jiný není zlo-
čin.

Žít radostně a pro druhé, žít Magis chceme 
i v dalších dnech po návratu domů. Společenství 
mladých křesťanů z celého světa bylo jedinečné. 

Umožnilo mi nahlédnout do spirituality jiných 
národů, sdílet naše rozdílné duchovní otázky 

a především si v centru Latinské Ameriky 
uvědomit, že to, za co se jiní modlí, já beru jako 
samozřejmost. Tím se dotýkám i skutečnosti, že 
podmínky na experimentech v Panamě nebyly 
vždy komfortní. Ale i díky zažitému nepohodlí 

jsme mohli lépe pochopit naléhavost některých 
potřeb světa. Naučilo nás to modlit se za ostatní 

mladé ve světě a zároveň vzdávat díky za dary, 
které máme! Sára Jánská

Anketa
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Nebát se pestrosti a vřelosti 
Papež František řekl v Panamě mno-
ho dobrého. Mne osobně velmi oslo-
vila kratičká věta ze zahájení světo-
vého  setkání.  František  děkoval  za 
přijetí  „con  tanto  color  y  calor“  – 
s tolika barvami a horkem. Ano, hor-
ko skutečně bylo, ale dá se to pocho-
pit i jinak. Těch několik papežových 
slov se pro mne stalo dokonalou syn-
tézou mé panamské zkušenosti: pes-
trost a zápal. Ať při setkání s oficiál-
ní  českou  výpravou,  ať  při  návratu 
do střední Evropy, mi přišlo, že prá-
vě tohle my Češi postrádáme.
Jistěže je to dáno klimatem, men-

talitou  a  mnoha  dalšími  vlivy,  ale 
přece jen: v Latinské Americe umějí 
slavit a umějí prožívat radost z víry. 
Papež  František  velmi  prorocky 
věnoval  radosti  nejeden  ze  svých 
zásadních textů. Zvlášť silně ve mně 

rezonovala pasáž z Evangelii gaudi-
um: „Hlasatel evangelia by se neměl 
pořád tvářit jako na pohřbu…“
A  co  se  barevnosti  týče  –  ano, 

máme  tu  u  nás  v českých  kotlinách 
a moravských úvalech velmi výrazné 
sklony vidět všechno černobíle. Chy-
bí nám ochota k barevnosti, otevře-
nost k jinakosti toho druhého, nebo 
těch druhých… A když už se pokouší-
me o barevnost,  vyjdou nám z toho 
buď  pastelové  tóny  přeslazené 
k nestravitelnosti,  anebo  z  černobí-
lého  světa  děláme,  s  odpuštěním, 
padesát odstínů šedi.
Tohle  je  pro  mne  osobně  nejdů-

ležitější  zkušenost,  největší  přínos 
programu Magis. A tohle bych chtěl 
popřát  všem: Buďme  vřelí  a  neboj-
me se být „barevní“.

Zdeněk Drštka

Magis byl pro mne ukázkou, jak lze chápat víru 
v jiných okamžicích a situacích, než jsme my 
Evropané zvyklí. Naučil mě, jak být pokornější 
a vděčnější. Ukázal mi odlišné vnímání víry, 
poodhalil novou kulturu a krásnou přírodu. 
Pochopila jsem, že bychom neměli nic brát jako 
běžné, samozřejmé nebo „normální“. Byla to silná 
životní zkušenost, díky níž si člověk uvědomí, za co 
všechno by měl být vděčný. Je to asi jeden z mála 
programů, kde potkáte lidi z celého světa na 
jednom místě a stane se z vás po prvních pár 
dnech „rodina“. Protože i když jste každý úplně jiný, 
uvnitř jsme si všichni dost podobní. Když to 
pochopíme, pak to už jde snadno.Bára Kunzová

Anketa
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Jezuité k paktu o migraci
Jezuitská služba uprchlíkům (JRS) vyzvala členské státy OSN, aby se přidaly 

a podpořily Globální pakt OSN o migraci, výsledek více než 18 měsíců 
 intenzivních jednání vlád států, zástupců občanské společnosti

 a soukromého sektoru. 

Stálý  výbor  OSN  na  svém  zasedání 
13.  listopadu 2018 schválil rezoluci, 
týkající se i Globálního paktu o mig-
raci.  Ten  byl  přijat  na  mezivládní 
konferenci  v marockém  Marrákeši, 
která  se  konala  10.–11.  prosince 
2018 za účasti 164 ze 193 členských 
států  OSN.  Pakt  byl  definitivně 
potvrzen  na  Valném  shromáždění 
OSN 19. prosince 2018. Pro dohodu 
hlasovalo 152 států, pět proti (Česko, 
Maďarsko,  Polsko,  Izrael,  USA) 
a dvanáct zemí se zdrželo hlasování. 
Některé  státy  později  od  dohody 
odstoupily; na začátku roku 2019 tak 
učinila například Brazílie.
Už  dříve  některé  země  ukončily 

svou účast na diskuzích o migračním 
paktu a oznámily, že pravděpodobně 
k této dohodě nepřipojí svůj podpis. 
JRS nad tímto faktem vyjádřila poli-
tování, protože je nesporné, že mig-
race je světovým jevem souvisejícím 
se  sociálními nerovnostmi ve  světě, 
a  proto  si  žádá  globální  odpověď. 
Iniciátoři  dohody  byli  motivováni 
úsilím  najít  cestu  ke společnému 
řešení  tohoto problému na  celosvě-

tové rovině. Návrh vznikal dva roky 
a  je  plodem  pečlivých  konzultací 
mnoha subjektů. 

JRS vyzývá státy k přijetí dohody 
Podle vyjádření Thomase H. Smoli-
cha SJ, ředitele JRS pro mezinárod-
ní  otázky,  představuje  tato  dohoda 
nezávazný  nástroj,  který  v žádném 
případě neomezuje národní  suvere-
nitu a práva států upravit svou legis-
lativu podle  dané  situace.  JRS  si  je 
vědoma obav  států  o  „národní  bez-
pečnost“, která je důvodem k nepři-
jímání  nebo  penalizaci  uprchlíků. 
„Vlády států by si ale měli uvědomit, 
že  bezpečnost  není  pouze  o  hrani-
cích,  ale  i  o  lidech.  Základní  lidská 
práva  by  měla  být  při  utváření 
nových bezpečnostních mechanizmů 
vždy  brána  v úvahu,“  domnívá  se 
ředitel Smolich.
Jezuitská služba uprchlíkům proto 

vyzvala  státy  i  nevládní  aktéry 
k investicím do středně a dlouhodo-
bých  nástrojů,  které  by  pomohly 
řešit humanitární problémy násilně 
vysídlených  osob.  Ekonomický  roz-
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voj  a  budování  infrastruktury 
v zemích přijímajících uprchlíky jsou 
jednou z možností podpory a zvýšení 
jejich  schopností  uspokojit  potřeby 
přijímajících  i  uprchlických  komu-
nit.
Jezuitská  služba  uprchlíkům  si 

klade za cíl doprovázet, sloužit a pod-
porovat utečence. Vyzývá vlády svě-
ta  k většímu  úsilí  při  doprovázení 
znevýhodněných obyvatel, kteří jsou 
nuceni migrovat. „Je třeba zabezpe-
čit  jejich  základní  potřeby  a  nabíd-
nout jim naději, čehož by bylo mož-
né dosáhnout  i  přijetím Globálního 
paktu o migrantech,“ uvádí ve svém 
vyjádření  ředitel  JRS  pro  meziná-
rodní otázky.

Migranti mohou být obohacením
Jak  uvedl  v prosinci  2018  kardinál 
Pietro Parolin, Globální pakt o mig-
raci  „se  pokouší  pomáhat  meziná-
rodnímu  společenství  v  tom,  aby 
zvládlo  krize  a  tragédie“.  Poukázal 
na  to,  že  mezinárodní  komunita  je 
stále víc ekonomicky, sociálně a poli-
ticky propojená, proto si uprchlická 
krize  žádá globální  řešení. Vatikán-
ský státní sekretář také zdůraznil, že 
všichni  uprchlíci mají  stejná  práva. 
Dotýká se tak problému, že celá řada 
států včetně Česka trvá na rozlišová-
ní mezi legálními a nelegálními mig-
ranty. To ale komplikuje pomoc těm, 
kdo nemohou  legální  cestou uprch-
nout z vážných důvodů ze své země.  
Migranti musí  respektovat místní 

zákony, kulturu a zvyky, ale zároveň 

i země, do kterých přichází, by měly 
mít v úctě tradice a kulturu uprchlí-
ků,  domnívá  se  kardinál.  Migrace 
podle  jeho  slov  vychází  ze  situace 
krize a  touhy najít  lepší životní pří-
ležitosti,  svobodu,  mír  a  bezpečí. 
Opustit domov a vydat se na cestu je 
pro většinu migrantů aktem zoufal-
ství a ne svobodnou volbou.
I papež František opakovaně upo-

zornil  na  svízelnou  situaci  uprchlí-
ků,  kteří  hledají  lepší  životní  pod-
mínky pro sebe i svou rodinu. „Právě 
tato  hluboká  touha  v  běhu  staletí 
podnítila k pohybu miliony migran-
tů. Putování migrantů pokaždé není 
šťastným  zážitkem.  Stačí  pomyslet 
na  hrůzy,  které  na  cestě  prožívají 
oběti  obchodování  s lidmi,“  napsal 
papež v předmluvě dokumentu Svět-
la na cestách za nadějí.
Petrův nástupce dodává, že uprch-

líci mohou být ovšem cenným obo-
hacením  pro  společnost,  do  které 
přichází: „Bůh ve svém nekonečném 
milosrdenství  za  každých  okolností 
svobodně udílí svou milost. Dosvěd-
čují nám to podnětné příklady našich 
předků  ve  víře,  kteří  museli  utéci 
před  pronásledováním,  anebo  po
slechli Pánův hlas a vycestovali jako 
misionáři  do  dalekých  zemí.  Také 
dnešní pohyb lidí, byť vyvolává pro-
blémy  a  utrpení,  obohacuje  naše 
společenství, místní církve a společ-
nosti na každém kontinentu.“

Připravili Juraj Krivošík a Jan Regner SJ
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Pouť smíření
V létě 2017 podnikli kanadští jezuité se svými přáteli ambiciózní plavbu 

smíření. Během 28 dní pouti na kánoích urazili více než 850 km.
První záběr pádlem udělali poutníci u svatyně kanadských mučedníků 

v Midlandu, v Ontariu, tedy místě, kde byli umučeni svatí 
Jean de Brébeuf a Gabriel Lalemant.

Plavba vedla po historické obchodní 
cestě  „prvních  národů“,  původních 
obyvatel Kanady, a po měsíci skonči-
la  u  svatyně  Kateri  Tekakwitha  na 
území KahnawakeMohawské rezer-
vace v Montrealu, v Quebecu. Co se 
mezitím stalo, změnilo jejich životy.
Jezuité, které napadlo podniknout 

dlouhou  a,  těžkou  plavbu  na  káno-
ích, doufali, že by to mohla být pří-
ležitost k dialogu na cestě ke smíření 
s původním  obyvatelstvem  Kanady. 
V  posledních  pěti  letech  se Komise 
pravdy a smíření v Kanadě zabývala 
tragickými událostmi zneužívání na 
internátech vedených jezuity a jejich 
spolupracovníky. 

Přátelstvím k ozdravení vztahů
Když poutníci vyrazili, bylo  jim jas-
né, že nelze vymazat více než pět set 
let  trvající  kolonizaci  a  kulturní 
genocidu,  ale  doufali,  že  podpoří 
hlubší  interkulturní  dialog  a  větší 
vzájemné porozumění.
Pro  konání  takové  poutě  byla 

vhodná  doba,  protože  na  léto  2017 

připadlo 150. výročí vzniku Kanady. 
Kanadští jezuité si nadto připomněli 
50. výročí podobné kanoistické pou-
tě  24  jezuitů  k  oslavě  100.  výročí  
založení tohoto státu.
Informace o Kanadské kanoistické 

pouti  (Canadian  Canoe  Pilgrimage) 
v roce  2017  bylo  možné  získat  na 
domovské webové stránce a na soci-
álních  sítích.  Ve  smíšené  skupině 
kanoistů  byli  jezuité,  jiní  řeholníci, 
laici, muži a ženy, původní obyvatelé 
i  přistěhovalci.  Mladí  účastníci 
pocházeli ze tří jezuitských vysokých 
škol  z  Kanady  a  Spojených  států. 
Rozmanitost  skupiny  byla  důležitá, 
protože  podporovala  mezikulturní 
výměnu tradic.
Pouť  vytvořila  bezpečný  prostor, 

kde poutníci mohli naslouchat jeden 
druhému. Jelikož je téměř nemožné 
zabývat  se  smířením  jen  jako  ab
straktním  pojmem,  organizátoři 
doufali,  že  účastníky  kanoistické 
pouti vtáhnou do tohoto ozdravného 
procesu přes osobní vztahy.
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Proces  smíření  a  utváření  vztahů 
podpořily  i  diskuzní  příspěvky  růz-
ných  pádlujících  poutníků,  cvičení 
pečlivosti a především osobní rozho-
vory  během  jízdy.  Díky  těmto  roz-
mluvám  mnozí  upravili  své  dosa
vadní  názory:  docházelo  k  velkým 
proměnám.

Překonávání obtíží
Cesta neprobíhala  jen  tiše  a klidně, 
ale  pádlující  byli  konfrontováni 
s mnohými  těžkostmi.  První  výzva 
byla  fyzické  povahy:  pádlování  je 
těžká  dřina.  A  tak  svalové  křeče, 
menší  boule,  krevní  podlitiny 
a vyčerpání byly součástí každoden-
ní  rutiny.  K tomu  je  nutné  připojit 
i časné vstávání v půl páté, stanová-
ní na skalnaté půdě apod.
Téměř vždy, když se sejde skupina 

tak rozdílných lidí, kteří spolu musí 

chvíli žít, vyskytnou se konflikty. Ani 
u této skupiny to nebylo jiné, vztahy 
to ale spíše posílilo. Účastníci pouti 
se  snažili  jeden  druhého  pochopit, 
a tak  nakonec  i  díky  všem  těmto 
výzvám  se  skupina  více  semkla. Na 
mnoha  místech,  kde  se  poutníci 
zastavili,  jim  místní  nabídli  jídlo 
a přístřeší  k noclehu.  Obdivuhodná 
pohostinnost  těchto  lidí  byla  pro 
skupinu svědectvím Boží péče.
Nakonec skupina zjistila, že jejich 

pouť  nutně  musí  pokračovat 
i v budoucnosti.  Poslední  den,  když 
unavení  poutníci  dorazili  do  cíle, 
uvedl jeden z členů skupiny, že jejich 
cesta  teprve  začíná,  protože  oprav-
dová cesta smíření je bez konce.

Erik Sorensen SJ a Kevin Kelly SJ 
Z jezuitské ročenky Jesuits pro rok 2019

vybral a přeložil Josef Loub

Pouť vytvořila 
bezpečný prostor, 
kde všichni mohli 
jeden druhému 
naslouchat
(Foto archiv)
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Španělský jezuita blahořečen
Ve španělské Málaze byl 20. října 2018 blahořečen „apoštol velkoměsta“, 

jezuitský kněz Tiburcio Arnaiz Muñoz (1865–1926). Za blahoslaveného ho 
prohlásil na slavnosti v katedrále Vtělení kardinál Giovanni Angelo Becciu. 
Nový blahoslavený působil na španělském venkově, kde s pomocí laických 

spolupracovníků založil misijní a katechetická sdružení. 

V listu  adresovaném  celému  Tova-
ryšstvu  ze  dne  11.  října  představil 
generální  představený  jezuitů  otce 
Arnaize jako „úctyhodného předsta-
vitele lidových misií a zastánce spo-
lupráce  laiků  na  šíření  víry“.  Podle 
jeho slov je život španělského jezuity 
hodný následování a může být inspi-
rací i pro dnešní dobu.
Představený jezuitů u nového bla-

hoslaveného  ocenil  zejména  „jeho 
pohotovost,  s níž  dokázal  objevit 
strukturální problémy a reagovat na 
ně;  energické  odhodlání  k  přijetí 
nových  prací  a  vytrvalost  v  nich; 
schopnost přitáhnout a sbližovat lidi 
různého sociálního původu pro úče-
ly  pomoci  chudým;  obdivuhodnou 
sílu při překonávání dílčích nezdarů; 
odvážné evangelizační úsilí navzdo-
ry obtížné době a okolnostem; napro-
stou důvěru v Prozřetelnost; pevnou 
osobní lásku k Ježíši Kristu a velko-
rysé přátelství se všemi lidmi.“

Život naplněný službou 
Nový blahoslavený se narodil 11. srp-
na 1865 ve španělském Valladolidu. 

Duchovní formaci v nižším semináři 
začal  už  ve  svých  třinácti  letech 
a dvanáct  let  nato  byl  vysvěcen  na 
kněze.  Působil  v několika  městech 
v regionech Valladolid a Ávila. V roce 
1896  dosáhl  v  Toledu  doktorátu 
z teologie.
Po  smrti  matky  v  roce  1902  otec 

Arnaiz zaklepal na dveře jezuitského 
noviciátu  v Granadě  a  naplnil  tak 
svůj  sen stát  se  jezuitou. Po složení 
prvních  slibů  zůstal  v Granadě,  aby 
tam doplnil svá studia. Zároveň začal 
duchovně doprovázet,  dávat  exerci-
cie a připravovat se na lidové misie.
V  roce  1909  se  vydal  do  Murcie, 

kde  se  dva  roky podílel  na  různých 
pastoračních aktivitách. V roce 1911 
přicestoval  do  Loyoly,  rodiště  sv. 
Ignáce, aby tam absolvoval závěreč-
nou  část  formace  (třetí  probaci). 
Následujícího  roku  složil  poslední 
sliby v Málaze, kde zůstat až do kon-
ce svého života 18. července 1926.
Podobně jako jeho současníci sva-

tý José María Rubio a ctihodný Fran-
cisco de Paula Tarín se i otec Arnaiz 
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neúnavně  zasazoval  za  evangelizaci 
napříč  celým  Španělskem.  Používal 
přitom  různé  nástroje  apoštolátu, 
zvláště  lidové misie.  Jeho  služba  se 
zaměřovala  zejména  na  Andalusii, 
na  chudé  zemědělské  oblasti.  Na 
svých  posluchačích  často  zanechal 
silný  dojem.  V Málaze  a  okolí  se 
podílel  nejen  na  katechezi,  ale  i  na 
kulturním rozvoji. 

Misionářem velkoměsta
V  roce  1921 María  Isabel  González 
del  Valle  Sarandeses  (1889–1937) 
přiměla  otce  Arnaize  k misijnímu 
působení  v  odlehlejších  oblastech. 
Španělský  jezuita  jí  navrhl,  aby 
zůstala na jihu Španělska. Brzy nato 
spolu  založili  sdružení  zasvěcených 
laiček  (Obra de las Misioneras de 
las Doctrinas Rurales), které si vyty-
čilo  jako  cíl  evangelizovat  chudé 

zemědělské  oblasti.  Tato  skupina 
zasvěcených žen dodnes přináší cen-
né svědectví víry a života v nuzných 
vesnicích, kde ve spolupráci s mno-
ha  dobrovolníky  šíří  křesťanskou 
víru a kulturu. 
Během  svého  působení  v Málaze 

dával  otec  Arnaiz  exercicie,  nabízel 
duchovní vedení, pomáhal v diecéz-
ním semináři a šířil  různé bohulibé 
spolky.  Navštěvoval  také  vězně 
a nemocné,  pomáhal  dětem  z  ulice, 
často  zpovídal  v  jezuitském  kostele 
a angažoval  se  v  lidových  misiích. 
Podporoval  vzdělávání,  katolické 
knihovny, distribuci léků a ubytovny 
pro  chudé.  Díky  své  neúnavné  čin-
nosti mohl na konci svého života říci: 
„Celý život jsem měl naspěch. Praco-
val  jsem,  jak  jsem  mohl.  Nyní  mě 
Pán pozvedne k so bě.“
Otec  Tiburcio  Arnaiz,  který  byl 

později  nazván  „apoštolem  velko-
města“, byl jezuitou se silnou a hlu-
bokou  spiritualitou,  zakořeněnou 
v Ježíšově  srdci.  Zemřel  v pověsti 
svatosti,  o  čemž  svědčí  i  promluva 
místního biskupa sv. Manuela Gon-
záleze  na  pohřbu  otce Arnaize.  „Co 
to děláš, můj Ježíši?“ modlil se bis-
kup.  „Jak  čekáš,  že  budu  schopen 
nést břemeno, které jsi položil na má 
chabá  ramena,  když  jsi  mi  vzal  ty 
nejlepší  dělníky  na  této  vinici?“ 
A vyzval  jezuity,  řeholníky,  kněze 
i laiky k tomu, aby  žili podobně jako 
otec Arnaiz.

Připravil Jan Regner SJ
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Ke zdroji pravé radosti

Michal Altrichter
Pramen dokonalé útěchy. O kázání, 

zpovídání a eucharistické úctě
Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2018

ISBN 978-80-7412-308-5

Kniha  Pramen dokonalé útě-
chy českého jezuity a teologa 
Michala Altrichtera zahrnuje 

tři tematické okruhy: kázání, zpoví-
dání  a  eucharistickou úctu.  S  vděč-
ností pohlížíme na občerstvující pří-
stup  k  těmto  zásadním  tématům 
duchovního  života,  kdy  se  autor 
neobrací pouze k příjemci svátosti či 
posluchači  kázání,  ale  též  k  jejímu 
vysluhovateli, tedy ke knězi či jáhnu. 
Zohledňuje  tak  specifika  zápasů 
a fáze  dorůstání  toho,  kdo  svátost 
uděluje, i onoho, kdo ji přijímá.
Útlý  svazek  (104  stran) není  sou-

vislým teologickým traktátem s hoto-

vými  definicemi  na  pojednávaná 
témata,  ale  spíše  nabízí  impulzy 
k prohloubení duchovního života ve 
formě  praktických  otázek  a  bodů 
k reflexi.  Michal  Altrichter  je  bys-
trým  pozorovatelem  poukazujícím 
na  nejrůznější  pozitivnější  či  nega-
tivnější momenty svátostné či kaza-
telské  praxe.  Nezastavuje  se  však 
pouze  u holých  faktů,  ale  nachází 
duchovní  souvislosti  vedoucí k pře-
kročení nefungujících detailů a k pat-
ření  na  celek  života  v  jediném Pra-
meni  dokonalé  útěchy  (Fons totius 
consolationis).
V jednotlivých kapitolách si autor 

všímá  různých  kazatelských  nešva-
rů,  nabízí  praktické  podněty  rozsé-
vačům Slova Božího, ale i inspirující 
reflexe  pro  jeho  posluchače. O  svá-
tosti smíření a eucharistii  se hovoří 
bez moralizování, ale zároveň zazní-
vá povzbuzení k nápravě a zduchov-
nění našich možná příliš formálních 
návyků.  
Michalu  Altrichterovi  jde  přede-

vším  o  zachycení  souvislostí  mezi 
naší vlastní zkušeností Božích tajem-
ství a bohatou tradicí těch, kteří tato 
témata  již  před  námi  žili.  Rostoucí 
důvěrnost  v  Jediném  Srdci  léčí 
všechny výstřelky liturgické praxe.

Václav Novotný SJ
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Anotace

Gertraude Zand, Stefan M. Newerkla 
(ed.)
Jezuitská kultura v českých zemích
Host, Brno 2018
ISBN 978-80-7577-698-3

Józef Augustyn
Intimita a svoboda. Setkání 
s Ježíšem
Cesta, Brno 2018
ISBN 978-80-7295-244-1 

Nová  publikace  brněnského  nakla-
datelství se zabývá působením a vli-
vem  jezuitského  řádu  v  českých 
 zemích. Různorodé  tematické a me
todologické  přístupy  přinášejí  nové 
perspektivy filologické, literárněvěd-
né a kulturněhistorické. Jednotícím 
prvkem všech českých a německých 
studií je věcný pohled na dané téma, 
nepodléhající  dlouholeté  ideologic-
ky  podložené  debatě  o  Tovaryšstvu 
Ježíšovu. Autoři a autorky jsou před-
ní zástupci české, německé a rakous-
ké  bohemistiky  a  kulturních  věd. 
Knihu  ocení  historici  zabývající  se 
barokními dějinami, jazykozpytci se 
zájmem  o  slovesné  umění  i  laická 
veřejnost, které není lhostejné dědic-
tví jezuitů na našem území.

Kniha  meditací  polského  jezuity 
a u nás již dobře známého spisovate-
le duchovní literatury nabízí čtenáři 
uvedení do každodenní osobní mod-
litby.  Texty  mohou  posloužit  také 
jako průvodce při individuálně pro-
žívaných exerciciích. K tomuto účelu 
se hodí  tím  spíš,  že  jsou nejen plo-
dem přípravy na přednášky k exerci-
ciím, které autor dával druhým, ale 
i jeho  osobní  zkušeností  jakožto 
exercitanta. Publikace může poslou
žit k rozvíjení praxe biblické medita-
ce a ocení ji zejména ti, kteří z nějaké-
ho důvodu nemají možnost zúčastnit 
se kurzu duchovních cvičení v exer-
cičním  domě  a  nemají  ani  nikoho, 
kdo by je na cestě jejich žité spiritua-
lity mohl doprovázet.
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21. 12. 1937–31.12.2018

P. Jan Palacký SJ

Jan  Palacký  se  narodil  v  Brně. 
Základní  školu  navštěvoval 
v Uherském Hradišti a Březolu

pech,  střední  školu  v  Hodoníně 
a Uherském Hradišti. Tu ale nedokon-
čil, protože se roku 1956 pokusil o útěk 
do  zahraničí.  Do  řádu  vstoupil  tajně 
7. října 1956. Téhož roku byl odsouzen 
v jednom z totalitních procesů s řehol-
níky. Ve vězení byl sedm měsíců.
Roku  1965  maturoval  na  střední 

zdravotnické škole v Ostravě a násle-
dujícího roku začal studium filozofie 
v Krakově.  V  roce  1968  odešel  do 
Itálie, kde o tři roky později dokončil 
teologická studia a byl 21. listopadu 
1971  vysvěcen  na  kněze  ve  východ-
ním  ritu.  Potom  deset  let  pracoval 
jako  nemocniční  kaplan  v  Neapoli 
a zároveň studoval medicínu, kterou 

dokončil  roku  1984.  Poslední  sliby 
skládal v roce 1977 do rukou budou-
cího kardinála P. Tomáše Špidlíka.
V  letech  1984–1987  byl  lékařem 

v leprosáriích na Madagaskaru a na 
přelomu  let  1988–1989  vykonával 
lékařskou praxi  v Barceloně. Do  let 
1989–2004 se řadí jeho neznámější 
životní etapa, kdy působil jako kněz 
a lékař v misijní stanici San Francis-
co de Moxos v Bolívii. Pak se vrátil 
do  Itálie  a  na  přelomu  let  2006  až 
2007 krátce působil v Albánii. Zdra-
votní  stav ho však přinutil  vrátit  se 
do Itálie, kde setrval do roku 2010. 
Pak se vrátil do ČR a stal se členem 
brněnské komunity. Působil v pasto-
raci a věnoval se zejména řeckokato-
líkům. Roku  2017 mu  řád milosrd-
ných  bratří  za  celoživotní  dílo  při 
pomoci  lidem v misijních oblastech 
udělil cenu Celestýna Opitze.
V pondělí 31. prosince 2018 v brz-

kých  ranních  hodinách  zemřel 
v nemocnici  v  Novém  Městě  na 
Moravě ve věku 81 let. Poslední roz-
loučení  se  uskutečnilo  v  sobotu 
5. ledna 2019 při mši svaté v jezuit-
ském  kostele  Nanebevzetí  Panny 
Marie  v  Brně.  Tělo  zesnulého  bylo 
uloženo do krypty kostela.
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Zprávy
Praha

■ V neděli 3. března dopoledne pro-
běhla v Družinském sále při kostele 
svatého  Ignáce  v  Praze  přednáška 
historika Jaroslava Šebka s besedou 
o  svatořečení  Anežky  České.  Pro-
gram  moderovala  Jana  Laudátová. 
Na nástěnce byly ke shlédnutí souvi-
sející obrázky a fotografie.

Brno
■ V sobotu 16. února dovršil P. Fran-
tišek Pevný devadesát osm let života. 
Při té příležitosti se konala bohosluž-
ba, po níž otci Františkovi blahopřáli 
nejen spolubratři z brněnské komu-
nity,  ale  i  řada  farníků.  P.  Pevný 
působí v brněnské jezuitské komuni-
tě již od roku 1997.

Olomouc
■  Ve  studentském  kostele  Panny 
Marie  Sněžné  v  Olomouci  bylo  při 
bohoslužbě  na  Popeleční  středu 
6. března slavnostně vystaveno nové 
postní  plátno  Patrika  Hábla.  Umě-
lecká  intervence,  která  připomíná 
tradici  postního  zahalování  oltářů, 
zdobí presbytář chrámu do Svatého 
týdne.
■ V pátek 8. března od 15.30 hodin 
se v jezuitském kostele Panny Marie 
Sněžné  v  Olomouci  uskutečnilo 
 mezináboženské bohoslužebné shro
máždění.  Zazněly  při  něm  písně 

a modlitby ze židovské liturgie deva-
tenáctého století jako vzpomínka na 
oběti terezínského rodinného tábora 
v Osvětimi, a to v hebrejštině, anglič-
tině a češtině. Modlitby se zúčastnil 
také  rabín  z Liverpoolu  Waren  Elf, 
laický vedoucí židovské liverpoolské 
komunity Martin Herr a několik dal-
ších hostů. 

Velehrad
■ V rámci týdne modliteb za jednotu 
křesťanů  se  v  neděli  20.  ledna  ve 
velehradské  bazilice  konala  pouť 
k Panně Marii, Matce jednoty křesťa-
nů.  Pontifikální  mši  svatou  slavil 
olomoucký  světicí  biskup  Josef 
Nuzík. První unionistický kongres se 
konal na Velehradě v roce 1907.
■  Ve  velehradské  bazilice  byla 
v neděli 17. února mše svatá ke 1150. 
výročí úmrtí svatého Cyrila. Sloužil ji 
olomoucký  arcibiskup  Jan  Graub-
ner.  Bohoslužbu  bylo možné  sledo-
vat na TV Noe. Zatímco datum slav-
nosti  svatých  Cyrila  a  Metoděje 
5. července  je  dobře  známé,  méně 
v povědomí je 14. únor, kdy tyto slo-
vanské  věrozvěsty  slaví  církev 
v Evropě. Jedná se o den, kdy  roku 
869 zemřel svatý Cyril.

Hostýn
■ Ve dnech od 28. prosince do 1. led-
na  se  na  Hostýně  konalo  setkání 
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 českých  a  slovenských  scholastiků. 
Na  to  navázalo  2.–4.  ledna  setkání 
okolo třiceti jezuitských spolubratrů 
ze všech konců republiky. Účastníci 
výročního  setkání  si  mimo  jiné 
vyslechli vystoupení končícího před-
staveného Josefa Stuchlého, který ze 
svého  pohledu  zhodnotil  stav  pro-
vincie a své šestileté působení v úřa-
du provinciála.
■ Ve dnech 11. až 19. ledna se konala 
na  Hostýně  duchovní  cvičení  pro 
jezuity  pod  vedením  P.  Michala 
Altrichtera  z  olomoucké  komunity. 
Zúčastnili  se  jich  spolubratři  jak  ze 
slovenské, tak i české provincie.

Boskovice
■  V rodišti  Tomáše  Špidlíka  byly 
zahájeny oslavy stého výročí naroze-
ní slavného rodáka. Při té příležitosti 
se  uskuteční  okolo  patnácti  akcí. 
První  z  nich  bylo  otevření  výstavy 
fotografií  s  citáty  v  Muzeu  regionu 
Boskovicka v neděli 13. ledna. Výsta-
vu muzeum připravilo ve spolupráci 
s organizací Orel Boskovice a za pod-
pory  senátorky  Jaromíry  Vítkové. 
V neděli  10.  února  zazněl  při  této 
příležitosti  v  boskovickém  kostele 
svatého  Jakuba  Staršího  duchovní 
koncert. V pátek 8. března se v Orlov-
ně  v  Boskovicích  uskutečnila  před-
náška  právníka  a  badatele  Viléma 
Fránka o Pavlu Švandovi a jeho pra-
strýci kardinálu Špidlíkovi.

Telč
■  V  rámci  cyklu  Rodinné  stříbro  – 
Památky  kolem  nás  zazněla  v  Lan-

nerově domě, Hradecká 6, Telč před-
náška Ondřeje Hnilici pro veřejnost 
o filiálním  telčském  kostele  Jména 
Ježíš,  a  to  ve  středu  20.  března  od 
18 hodin. Kostel  Jména  Ježíš  spolu 
s jezuitskou  kolejí  byl  postaven 
v polovině  sedmnáctého  století. 
Stavbu  financovala  hraběnka  Fran-
tiška  Slavatová  poté,  co  přivedla 
Tovaryšstvo Ježíšovo do města.

Řím
■  V  pondělí  4.  února,  v  předvečer 
výročí úmrtí P. Pedra Arrupeho, kdy 
byla  oficiálně  zahájena  kauza  jeho 
blahořečení, bylo slavnostně otevře-
no Centrum Mattea Ricciho  na Via 
degli  Astalli  v  Římě.  Tyto  prostory 
umožní společnosti Centrum Astalli 
lépe  pomáhat  uprchlíkům,  ale  také 
podporovat  jejich  integraci  do  ital-
ské společnosti.
■ V úterý 5. února byl v apoštolském 
paláci  v  Lateránu  oficiálně  zahájen 
proces blahořečení P. Pedra Arrupe-
ho, který byl dvacátým osmým gene-
rálním  představeným  Tovaryšstva 
Ježíšova.  Postulátor  této  kauzy 
P. Pascual  Cebollada  vyzval  jezuit-
ské  komunity  po  celém  světě,  aby 
slavily mši svatou na poděkování za 
život této výjimečné osobnosti řádu.
■ Kongregace pro svatořečení před-
ložila papeži Františkovi osm dekre-
tů,  které  podepsal  12.  února:  mezi 
kandidáty  blahořečení  jsou  i  ekvá-
dorský  jezuita  Victor  Emilio  Mos-
coso  Cárdenas  a  španělský  jezuita 
Emanuele García Nieto. 
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■ V úterý 19. února v poledne ozná-
mil  generál  jezuitů  P.  Arturo  Sosa 
výsledky dvouletého společného hle-
dání,  které  vyústilo  ve  formulaci 
„Univerzálních  apoštolských  prefe-
rencí“.  Jedná  se  o  čtyři  důrazy  pro 
apoštolské poslání. Ty budou v příš-
tích  deseti  letech  vyznačovat  cesty, 
kterými  budou  jezuité  a  jejich  spo-
lečníci postupovat.

Bad Schönbrunn
■ Na začátku roku se ve švýcarském 
Bad Schönbrunnu konalo čtyřdenní 
formační  setkání  čtyřiceti  pěti mla-
dých jezuitů ze zemí budoucí středo-
evropské  provincie.  Vzhledem 
k tomu, že mnoho mladých jezuitů je 
zapojeno  do  práce  s  mládeží,  se 
setkání  týkalo  Synody  o  mladých 
lidech  a  jejích  důsledků  pro  jezuity 
ve čtyřech provinciích.

Panama
■  V  rámci  Světových  dnů  mládeže 
v Panamě se  setkal papež František 
na apoštolské nunciatuře v Panamě 
s  jezuity  ze Střední Ameriky. Mimo 
jiné  hovořil  o  svém  velmi  osobním 

vztahu k jezuitovi P. Rutiliu Grande-
mu,  který  byl  umučen  roku  1977. 
Světovým dnům mládeže předcházel 
předprogram Magis Centroamérica 
2019,  na  který  přijelo  do  Panamy 
přibližně tři  tisíce mladých z celého 
světa.  Náplň  dní  pro  ně  připravili 
jezuité  z  různých  oblastí  Střední 
Ameriky.  Eucharistii  na  závěr  této 
akce  slavil  otec  generál  s  mladými 
v areálu  panamského  gymnázia. 
Generální  představený  jezuitů  strá-
vil  v  Panamě  čtyři  dny,  od  19.  do 
22. ledna. Navštívil noviciát Středo-
americké provincie a setkal se s novi-
ci,  jejich formátory i dalšími jezuity 
z regionu. V kostele svatého Františ-
ka Xaverského slavil aucharistii pro 
celou místní „ignaciánskou rodinu“.

Indie
■ Od 25. února do 9. března byl otec 
generál  P.  Arturo  Sosa  na  návštěvě 
Indie  a  jezuitské  Konference  Jižní 
Asie. Ve městě Goa vykonal pouť do 
baziliky Ježíše Krista, kde jsou ostat-
ky  prvního  jezuitského  misionáře 
svatého Františka Xaverského.

Jubilea
P. František Lízna  Vyšehorky  28. 6.  45 let kněžství
P. Michal Altrichter  Olomouc  24. 6.  30 let kněžství
P. Pavel Gábor  Tucson, USA  12. 4.  15 let kněžství
P. Ladislav Nosek  Brno  18. 4.  10 let kněžství
P. Josef Čunek  Velehrad  16. 5.  40 let v Tovaryšstvu
P. Jiří Obruča  Hostýn  1. 4.  55 let
P. Pavel Bačo  Praha  1. 4.  45 let
F. Tomáš Novák  Děčín  11. 6.  40 let

Srdečně blahopřejeme
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Zprávy            

Jásejme!

Kristus nás vyvedl z temnot
do svého podivuhodného světla.

(srov. 1Petr 2,9)

Přejeme Vám, milí čtenáři,
radostné prožití
velikonočních svátků!

Vaše redakce

Seznam podporovatelů od 22. října 2018 do 26. března 2019
Stanislav Jurčík, Uherské Hradiště; Květoslava Miencilová; Josef Havlát, Brno; Karel Dolníček, 
Brno;  Josefa  Laníčková,  BrnoLesná;  Ing.  Petr Durna,  Brno;  Karel  Otavský,  Černošice;  Ing. 
Antonín Špulák, Červený Kostelec; Antonín Míka; Marie Sodomková, Praha; Zdeněk Sychra, 
Pardubice ;  Oldřich  Jindra,  Valašské Meziříčí;  Jaroslava  Valová,  Věrovany;  Stanislav  Štrbík, 
Hustopeče u Brna; Miroslav Dušek, Praha; Cyril Pazderka, Jihlava; Ing. Jindřich Kania, Znoj-
mo; Ing. Ludvík Rušar, Pacov; MUDr. Ivan Říha, Prachatice; Ing. František Jaroš, Praha; Libor 
Vašek; Prof. PhDr. Josef Unger, CSc., Brno; Stanislav Pospíšil, Praha; Římskokatolická farnost 
Velehrad, Velehrad; Jiří Liška; PhDr. Zdena Štěpánková, Boskovice; Mgr. Pavel Zíma, Hronov; 
Pavla a Jaroslav Géblovi, Litovel; Jarmila Musilová, Liberec; Antonín Petráček; Helena Dobro-
volná, Brno; Karel Pažourek, Brno; Marie Zachovalová, Brno; Mgr. Jana Sniehottová; Mgr. Jiří 
Sáblík, Brno; MUDr. Alois Krobot, Ph.D., Napajedla; Libor Galatík, Praha; Václav Zajíček; René 
Lehovec;  Jaroslav Eliáš;  Jiří Bouška, Praha; MUDr.  Jan Kulhánek, Brno;  Jan Kunert, Dolní 
Čermná; Tomáš Vlček; Ladislava Vavřínová, Týnec nad Labem; Římskokatolická farnost Pelhři-
mov, Pelhřimov; Zdeněk Lochovský; Ing. Dana Kovaříková, Brno; Ing. Pavel Martínek, Praha; 
Ludmila Sadrsulová, BrumovBilnice; MUDr. Jan Kotásek, Hodonín; Jiří Král, Mladá Boleslav; 
Věra Konečná; Tereza Kaucká, Praha; Jaroslav Adamík, Přerov; Slávka Bulíková; Jarmila Vaj-
daková; Anna Kubíková, Tvrdonice; Česká provincie Společnosti sester Ježíšových, Olomouc; 
Růžena  Nebřenská,  Praha;  Josef  Nový; Milena  Šimánková,  Praha;  František  Vaněček;  Filip 
Srovnal, Zábřeh.

Všem dárcům upřímně děkujeme


