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Úvodní slovo

Národní muzeum v Praze  
vydalo sborník o ženách 
Vlastním hlasem, kde je též 

zmíněna Ludmila Javorová, tajně 
vysvěcená katolická pastorka. A já 
dostal zděšené reakce, že to snad 
nemůže být pravda! Odpovídám, jak 
umím. Nejprve vtipem. Arcibiskup 
se ptá venkovského faráře, jak to, že 
sloužil v neděli Requiem?  To přece 
nejde! Ano, Excelence, já opravdu 
sloužil v černé barvě, a ono to šlo! 
Lidé se ptali, proč se slouží mše 
latinsky. Jinak to nejde, řekli znalci 
tradice. Augustinián Pius Parsch to 
zkusil – a ejhle, ono to šlo! 

Apoštolové byli ženatí. Proč to 
nejde i dnes? Nejde to, řekli oprávci 
Krista. Přesto biskup Davídek 
vysvětil několik desítek ženatých 
chlapů – a šlo to! Debatuje se 
o svěcení žen v katolické církvi. To 
je vyloučeno, řekli církevní právníci. 
Davídek jich několik vysvětil 
– a ono to šlo…   

Neceďte Krista přes paragrafy, 
vyzývá papež František. Leč maji
telé pravdy křičí, že je to úpadek 
morálky. Ono to jde, radují se 
hledači pravdy. Teď jde jen o to, 
ty odvážné neházet přes palubu…

Brzda, nebo 
plyn?
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Potkávám mladé lidi, kteří se vrací z Afriky nebo Latinské Ameriky, kde určitý 
čas pracovali jako dobrovolníci v některé z církevních institucí. Hlavním 

dojmem, který v nich po návratu přetrvává, často bývá radost, kterou tam 
mohli zažít při bohoslužbách v komunitních centrech. 

Povoláni k radosti

Ačkoliv jsou vnější životní podmínky 
tamních věřících mnohem chudší 
a těžší než životní realita v Evropě, 
přesto (nebo, naopak, právě proto) 
dokážou slavit, zpívat, tancovat 
a radovat se mnohem výrazněji, než 
jsme na to zvyklí při našich boho
službách. U nás bývají bohoslužby 
vznešené, slavnostní, ale zpravidla 
jim schází jiskra. Když se u nás mluví 
o Bohu a o víře, tak u toho také větši
nou zvážníme. To může samozřejmě 
souviset s dnešní celkovou krizí 
v církvi, ale nejen s ní. 

Před nějakým časem jsem se účast
nil debaty o smyslu života a o tom, 
co Bůh s naším životem zamýšlí, co 
od nás očekává. Je to jistě velké 
téma, těžké už samo o sobě, a nálada 
té debaty byla také velmi vážná. 
Nechal jsem se proto unést k násle
dujícímu výroku: „Bůh chce, aby nás 
život bavil – abychom se radovali 
ze života!“ Teď možná obracíte oči 
v sloup. Samozřejmě, že jsem neměl 
na mysli – a to jsem také tehdy 
vysvětlil – nějakou levnou zábavu, 
a už vůbec ne na úkor druhých. Šlo 

mi spíš o hlubokou a upřímnou 
radost ze života, kterou dává Bůh, 
i když s sebou život přináší tolik 
výzev.

Zůstaňte v mé lásce
Abychom si to vysvětlili, změňme 
úhel pohledu. Nedokážu si předsta
vit, že by nás Bůh stvořil pro utrpení. 
To neznamená, že žádné utrpení 
neexistuje, a už vůbec ne, že Bůh toto 
utrpení přehlíží. Kristovo přijetí 
kříže se vším jeho utrpením nám 
ukazuje, jak velmi je Bůh sám při
praven trpět, ale to není Boží cíl. 
Jeho cílem je stvořit život! To vidíme 
v jeho díle stvoření a to poznali Ježí
šovi učedníci při Kristově zmrtvých
vstání. Vztah Boha k jeho stvoření 
a ke každému člověku osobně spočí
vá v lásce, a tím naprosto samozřej
mě v radosti.

Sám Ježíš to dal najevo svým učed
níkům v takzvané řeči na rozlouče
nou v Janově evangeliu: „Jako si 
Otec zamiloval mne, tak jsem si já 
zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. 
Když zachováte má přikázání, zůsta
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nete v mé lásce, jako já zachovávám 
přikázání svého Otce a zůstávám 
v jeho lásce. To jsem vám pověděl, 
aby moje radost byla ve vás a vaše 
radost aby byla plná“ (Jan 15,9–11). 
Kritické čtenáře by mohla udeřit do 
očí ona podmínka „když zachováte 
má přikázání“. Ta ale není rozhodu
jící. Mnohem důležitější je, že jsme 
povoláni k účasti na Boží radosti!

Základ životní radosti
Jak na to, abychom se ve víře v evan
gelium, v tuto radostnou zvěst, více 
soustředili na radost a dali jí více 
prostoru? Můžeme začít například 
tím, že si představíme Ježíše jako 
usměvavého člověka. Jednoduše 
zavřít oči a představit si Ježíše 
s úsměvem na tváři, nebo dokonce 
jak se hlasitě a radostně směje. Prav
da, v dějinách našeho sakrálního 
umění, kterému často dominuje 

ukřižování, neexistuje mnoho tako
vých vyobrazení Krista. Jsem si ale 
jist, že každý z nás zná nějakého člo
věka, který je ve svém životě šťastný 
– ať už je starý, nebo mladý. Pro
mluvte si s ním a zeptejte se ho, proč 
je takový. Co považuje za základ své 
životní radosti? Nebo se přímo sou
středím na věc, která mě o radost 
v životě okrádá. Chci jí skutečně pře
nechat tolik moci nad svým životem? 
Nebo s ní začnu něco dělat? I vás jis
tě napadnou další možnosti, jak 
dostat radost do našeho života vidi
telněji a zřetelněji. K tomu jsme pře
ce povoláni: mít účast na Boží rados
ti, být spojeni s ním a s jeho životem, 
který sahá až do věčnosti.

Hans-Martin Rieder SJ
Z německého časopisu Jesuiten 2/2019

vybral a přeložil Petr Havlíček SJ

Bůh chce, aby nás život 
bavil – abychom se 
radovali ze života
(Foto Archiv CSM)
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Odvaha v duchovním životě
Pro mužnou odvahu není žádná cesta nepřístupná, napsal kdysi římský 

básník Ovidius. Už ve starověku byla statečnost uváděna jako jedna ze čtyř 
základních ctností. Nakolik je důležitá i pro křesťanskou spiritualitu? 

Rád bych začal osobní vzpomínkou. 
Asi před deseti lety mě můj starší ně
mecký spolubratr FranzJosef Stein
metz, zkušený duchovní doprováze
jící a dlouholetý šéfredaktor časopisu 
Geist  und  Leben, během jednoho 
osobního rozhovoru obdaroval ma
lým šedým oblázkem s nápisem 
MUT (česky odvaha). Díval se při
tom na mě jiskřivýma očima, které 
pro mě tehdy byly silnější výpovědí 
než sebelepší vysvětlení či komen
tář. Drobný dárek, který od té doby 
leží na mém pracovním stole, mě 
burcuje k přemýšlení. Postupně jsem 
si uvědomil, jak nezbytná je odvaha 
v duchovním životě.  

Abrahám uvěřil Bohu, a proto upo
slechl výzvu, aby opustil zemi a pro
středí, které znal, a vydal se na cestu 
do končin, které neznal. Důvěřoval, 
i když nevěděl, kam jde (Žd 11,8). 
I proto je otcem víry nás všech. Měl 
odvahu opustit poklidný život a vydat 
se na cestu, vzdát se svých jistot, 
v kterých je tak snadné najít zalíbe
ní. Měl odvahu vystoupit z komfort
ní zóny a přijmout to, co Hospodin 
bude chtít. Stal se poutníkem. 

Čekala ho velmi náročná cesta. 
Několikrát měl za to, že se blíží k cíli, 
aby pak poznal, že šlo o přelud. 
V duchovním životě nelze ustrnout 
na jednom místě. Je třeba jít dál, 
do nových situací, s vírou, že nás 
Bůh povede. Někdy máme sklon lpět 
na nějakých náboženských prožit
cích, chceme je znovu přivolat, 
zabydlet se v nich. Jenže, řečeno 
s klasikem, nelze dvakrát vstoupit 
do stejné řeky. Spiritualita, která je 
autentická a  žitá, nemůže než být 
v pohybu, znamená stále opouštět 
vše, co by nás mohlo okrást o vnitřní 
svobodu, šanci se proměňovat, roz
víjet a růst. Bůh nás vždy zve ještě na 
lepší úhor. 

Vzchop se, volá tě! 
Odvaha neznamená nemít strach, 
ale nenechat se jím ovládnout. 
Výstižně to ukazuje například pří
běh slepého Bartimaie (Mk 10,46 až 
52). I on má obavy, setkává se s pře
kážkami, přesto se nenechává ničím 
odradit, ba ani těmi, kdo ho okřikují, 
zastrašují, rádi by ho umravnili. 
 Ještě usilovněji křičí, prosí o smi
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lování a dovolává se pozornosti 
u toho, jehož jméno znamená spásu.

Navzdory vnějšímu tlaku dokáže 
Bartimaios zůstat sám sebou, nepod
řizuje se očekávání druhých, odmítá 
společenskou objednávku. A Ježíš se 
zastavuje, aby ho zavolal. Ti, kteří 
mu toto pozvání tlumočí, ho vyzývají 
k mužnosti: „Vzchop se, vstaň, volá 
tě!“ Reakce slepého je pohotová. Bez 
meškání odhazuje plášť: odkládá 
dřívější způsob života a svléká ze se
be staré lidství. Tím, že hned vyskočí 
a jde k Ježíšovi, projevuje ochotu 
vzdát se své slepoty, odložit faleš 
a klam, znovu obnovit duchovní 
zrak, statečně přijmout pravdu 
o sobě a odít se do nového člověka 
(srov. Ef 4,22–24). 

Odpovědět na Boží povolání často 
znamená překonat strach, dodat si 
odvahy a vstoupit do důvěrného 
vztahu s Pánem našich životních pří

běhů. Povstat ze starého způsobu 
života není lehké. Ale ještě těžší je 
odložit zbabělost a směle padnout 
do náruče Tajemství. Toho, kdo se 
na tuto nelehkou cestu vydá, ovšem 
čeká odměna: dar uzdravení ze sle
poty. A kdo prohlédne, neohroženě 
Lékaře následuje. 

Svědčit o víře
S povoláním v Písmu přichází čas
to i poslání. Hospodin přitom své 
služebníky laskavě povzbuzuje: „Pře
pásej svá bedra, vstaň a mluv k nim 
vše, co ti přikážu. Nelekej se jich, 
abych tě nezbavil odvahy před nimi“ 
(Jer 1,17). Existují jistě dobré důvo
dy a situace, kdy bychom měli strach 
vzít vážně a naslouchat mu. Stará 
známá emoce, která předbíhá rozum, 
nás někdy může upozornit na reálné 
nebezpečí. Strach ovšem nesmí 
nikdy člověka ovládnout a mít v jeho 
životě poslední slovo. Snad právě 

Pro opravdový duchovní 
život křesťana je odvaha 
nezbytnou ctností 
a Božím darem
(Foto Ladislav Nosek)
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Co pro vás znamená odvaha?

Nejlepším vzorem odvahy je Ježíš. Můžeme to vidět 
například v evangelijním vyprávění o nepřijetí ve městě 

Nazaret. V příběhu, který najdeme v evangeliích Matouše, 
Marka i Lukáše, kázal Ježíš v synagoze v místě, kde vyrůstal. 

Přišel vlastně místnímu shromáždění sdělit, že je Mesiáš. 
Oni to však považovali za aroganci (ba i rouhání), vyhnali 
ho ze synagogy a potom i z města. Často jsem přemýšlel 
nad tím, kde v sobě Ježíš našel tolik odvahy, že ve svém 
rodišti vystoupil s takovým kázáním. Nazaret byla malá 

vesnice, bylo tam jen asi 200 až 400 lidí, takže Ježíš musel 
všechny dobře znát a pravděpodobně mohl očekávat 

negativní reakci. Možná to dokázal díky tomu, že nebyl 
závislý na potřebě se zalíbit všem a dosáhnout lidského 
uznání. Věděl, že ho miluje Bůh Otec, Marie a Josef, jeho 

učedníci a přátelé jako Marta a Marie. Proto nepotřeboval 
přijetí všech lidí. V tom byl naprosto svobodný, a to mu 

dodávalo odvahu. Svoboda a odvaha jdou vždy bok 
po boku.

Anketa

James Martin 
jezuitský kněz a spisovatel

proto Ježíš tak často opakuje svým 
učedníkům: „Nebojte se!“

Naši odvahu posiluje vědomí, že 
nás na naší cestě provází někdo, kdo 
nás velmi dobře zná a je naším moc
ným zastáncem a pomocníkem. 
Všichni, kdo jsme pokřtěni, jsme 
posláni. Mámeli evangelizovat svět, 
musíme nejprve dovolit Bohu, aby 
evangelizoval naše srdce. Jen ten, 
kdo sám hoří, může druhé zapálit. 
Namísto argumentů o pravdivosti 
víry je lepší nabídnout druhým pře
svědčivé svědectví – teprve když 
 křesťan nečerpá jen z cizího, ale i ze 
svého, ze studnice důvěrného vztahu 
k Bohu, může druhé skutečně oslo

vit. Svědectví činu je přitom věro
hodnější než sebelepší slova. Sv. 
František proto nabádá své spolu
bratry: „Evangelium hlásejte stále; 
jeli to nutné, použijte slova.“ 

Vzorem odvahy pro nás může být 
i Ignác z Loyoly. Několikrát osvědčil 
svou nebojácnost – nejvýrazněji při 
obraně pamplonské pevnosti. Jedno 
ze synonym, jež pro ctnost stateč
nosti používá ve svých Duchovních 
cvičeních, je „velkorysost“. Baskický 
mystik ve svém drobném díle vyzývá 
k tomu, aby se člověk nabídnul Bohu 
zcela a bezezbytku, aby si nic nepo
nechal. On sám to udělal, a Bůh se 
nenechal zahanbit.

Jan Regner SJ
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Odvaha pro mne osobně znamená kombinaci dvou zásad
ních a základních přístupů. Tím prvním je láska k pravdě. 
Láska k tomu, aby člověk vždycky stál na straně toho, co 
vidí jako správné a jdoucí k podstatě věci. Tím druhým je 
schopnost mít hierarchii hodnot. Kombinace těchto věcí 
dává člověku sílu, aby v situacích, které jsou spletité 
a velmi různorodé, dokázal zvolit to, co z krátkodobého 
pohledu možná není ideální, ale co zachovává pravdu 
a vede k tomu, že hodnoty, na kterých stojí život, opravdu 
zůstanou zářit jako to základní, čím se člověk orientuje.

Odvaha není něco, co vzniká najednou. Roste postupně 
skrze věrnost pravdě a skrze ochotu znovu a znovu se Tomáš Holub 

plzeňský biskup

Michael Czerny SJ
kardinál

Odvaha nám pomáhá, kdykoli je obtížné dělat správnou 
věc, mluvit pravdu, zaujmout nepopulární postoj. Potíže 
nastávají tehdy, když je díky obecnému mínění a silným 
politickým a ekonomickým zájmům pro jednotlivce 
riskantní mluvit a jednat správně. 

Může to být tak riskantní, že někdy se musí ozvat 
„ďáblův advokát“ nebo „dvorní šašek“, aby vyjevil 
nepopulární pravdu. 

Ježíš s odvahou kritizoval to, co mocní jeho doby učili 
a jak jednali. Mnozí jej pak následovali. A někteří, jako 
například sv. Oscar Romero, byli odvážní dvojnásobně: 
zaprvé, když přiznal, že se spletl a změnil se, a pak, když 
energicky vzdoroval režimu, který utlačoval chudé. 

Odvážný byl i Jean Vanier, filozof a univerzitní profesor, 
který se rozhodl žít s mentálně postiženými. Našel 
svobodu vybrat si mezi dobrým a lepším, i když riskoval, 
že bude kritizován a přehlížen.

Vanier rovněž přitahoval radost a naději. Těmito dvěma 
slovy začíná jeden z nejdůležitějších církevních 
dokumentů moderní doby: Gaudium et Spes. Ať nás tato 
dvě slova formují: Budu se radovat, budu doufat, a proto 
půjdu naplno a s odvahou tam, kam mě odvaha zavede. 

ptát, jakým způsobem mám postaveny hodnoty, které 
jsou pro mne důležité. Odvaha také roste skrze 
zkušenost selhání, ve kterých člověk některé hodnoty 
buď neviděl, nebo nechtěl vidět. Odvaha není 
heroičnost, ale patří k všednosti života žitého 
v pravdě.
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Odvaha znamená být sám sebou, ne kopií jiných. To nemá 
nic společného s vymezováním se za každou cenu, aby 

vynikla vlastní originalita. V současnosti díky masivní 
nepřehlednosti informací prokáže zralý jedinec odvahu, 
když se naučí dobře rozlišovat mezi dobrým a špatným, 

nemění názor podle momentálních trendů a dovede i proti 
většině obhájit své dobře zdůvodnitelné názory. 

Odvážný je ten, kdo se nasazuje na ochranu slabých, 
přehlížených a pohrdaných. V oblasti víry osvědčí odvahu 

ten, kdo žije s pevnou důvěrou ve vztahu k Bohu i ve 
chvílích bolesti, úzkosti, strachu, pochybností, selhání 

i zmatků.
 

Dnes potřebujeme odvahu přijmout současnou komplexi
tu lidské existence, jejích mnohostranných výzev a nepod

lehnout strachu a rezignaci. Odvahu k tomu nenechat se 
strhnout silami, které nás manipulují k rozdělování společ

nosti, k vzájemné nenávisti a utápění se v kulturních 
válkách, k tomu, abychom tvořili svoji identitu na negativ
ním vymezování se jedněch vůči druhým. Odvahu nepod

lehnout pocitu, že současnou bezprecedentní míru osobní 
svobody a autonomie nemohu zvládnout a musím ji ode

vzdat politickým a náboženským autoritám, které se jí 
ochotně ujmou. Odvahu přijmout plnou odpovědnost 

za život a svět, ve kterém žiju a který svou aktivitou 
i pasivitou pomáhám utvářet nebo deformovat. 

Hlavní výzvou pro křesťany je odvaha k nesení napětí 
mezi (pozitivním) konstruováním své pevné křesťanské 

identity v dnešním světě a zároveň ochotou vstupovat do 
soustavného dialogu s druhými, vycházením ze sebe, ocho
tou opouštět dobře vybudované konstrukce, protože tím se 

naše identita neohrožuje, ale naopak prohlubuje a zraje. 
Obrovskou porci odvahy potřebujeme k tomu žít opravdu 
ježíšovsky, evangelijně, být tvůrci pokoje bez naivity i s vě
domím, že druzí třeba ještě nejsou stejně připraveni, že je

jich úmysly nemusí být dokonale čisté, ale že někdo musí 
začít; a kdo jiný je povolán než ten, kdo vědomě čerpá sílu 

a světlo z jiných než pozemských zdrojů? Obejmout 
dějinnost a nebát se budoucnosti. 

Václav Malý
biskup

Tomáš Petráček
kněz a historik
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Hrdinů je málo
Kdo zná jezuitského kněze Jana Rybáře, dobře ví, že mu rozhodně nechybí 
kuráž. Nedávno oslavil 70 let v jezuitském řádu a dosud stále publikuje své 
krátké úvahy a provokativní glosy. Je oblíbeným zpovědníkem 
a duchovním rádcem pro mnoho lidí různých generací. Na jeho nedělních 
mších v Mladých Bukách je stále plno. V rozhovoru jsme se ho mimo jiné 
zeptali na to, zda mezi křesťany dnes nechybí odvaha. 

Setkávám se poslední dobou velmi často s lidmi, kteří jsou jakoby 
paralyzovaní něčím, co kdysi Václav Havel nazýval „blbou nála-
dou“. Někteří jsou zklamaní z vlastního života, jiní z politické 
 situace, nebo třeba ze sexuálních skandálů v církvi. Setkáváš se 
s tím i ty?

Čím je větší blahobyt, tím je nálada „blbější“. To je markantní známka osid
la „knížete tohoto světa“. „Blbá nálada“ poroste, neboť svět se nejspíš musí 
ještě víc propadnout, aby se probudil, odrazil ode dna a vrátil ke Kristu.

U lidí hledajících duchovní hodnoty, kterých znám za svůj dlouhý život 
mnoho, se bohužel dnes jeví římskokatolická církev jako instituce do morku 
kostí prolezlá pokrytectvím, mravní zvráceností a neschopná reformy. 

Papež František v dopise kněžím, který zveřejnil 4. srpna 2019 
u  příležitosti 160. výročí úmrtí faráře arského Jana Vianneye, 
varuje před smutkem a vyzývá k odvaze. Cituje přitom také 
 Tomáše Špidlíka, který kdysi napsal: „Smutek ochromuje odvahu 
pokračovat v práci a modlitbě.“ 

Papež vyzývá k odvaze. Kéž jí on sám má ještě víc, i když mu i tak jde 
o život…

Slyšel jsem nářky, že dnešní doba zoufale potřebuje opravdové 
hrdiny. Psychologové vysvětlují, že se dnes lidé bojí opustit „kom-
fortní zónu“. Máš pro to nějaké vysvětlení?

Hrdinů je málo, protože většinou špatně dopadnou…
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Chybí i dnešním křesťanům kuráž? Jak je znovu povzbudit k větší 
odhodlanosti a velkorysosti?

Kuráž mají kupodivu polští biskupové: bojují s „duhovým morem“. Jako by 
zapomněli, že církev má sama „máslo na hlavě“. Skutečnou kuráž ztratili 
mnozí, když odvážně řekli své, jenže nedostali odpověď a nic se nezměnilo.  

Nakolik je odvaha důležitá pro duchovní život?
Odvaha je v církvi potlačovaná. Například odvolat promulgované omyly, 

říci o „Adamovi a Evě“, že je to mýtus, nebo přesněji nadčasový symbol situ
ace, v níž stále žijeme, přiznat, že celibát nemusí být u všech, ba že může být 
jen u menší části kléru, k tomu všemu často odvaha chybí. Možná i proto je 
úroveň duchovního života jako v 19. století. 

Mnozí se nechávají ovládnout strachem. Situace planety ale oprav-
du není růžová. Myslím teď globální oteplování, nedostatek vody, 
zánik lesů, ztrátu úrodné půdy, nebo sociální jevy jako nové 
 stěhování lidí, migrace, sociální rozmíšky, válečné konflikty, 
národní egoizmus… Mohou a mají do této rozjitřené doby něco 
přinést křesťané?

„Odvaha je v církvi potlačovaná,“  říká v rozhovoru Jan Rybář
(Foto TV NOE)
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Všichni křesťané by mohli světu pomoci, kdyby místo ustavičného nářku 
nad hříchy daleko více mluvili o vyvolení, povýšení a zbožštění člověka. 

A čím by mohla být dnešní společnosti prospěšná ignaciánská spi-
ritualita a jezuitský řád?

Ignaciánská spiritualita je pádná a jasně ohraničená: exerciční rozjímání 
o království Kristově, o dvou praporech a o třech stupních pokory (svatosti). 
Mnozí jezuité jsou dnes ve světě v předních liniích zápasu o nový svět a novou 
církev.

Jakou roli v tomto zápase hraje podle tebe papež František?
František hraje v zápase o dobro světa první roli. Vždyť i u nás má důvěru 

u 65 % občanů, a to přesto, že jinak jsou k církvi spíše nepřátelští. On respek
tuje jiné názory a jiná světová náboženství, ostatně jako Ježíš. Dokonce nám 
je dával za příklad! Vzpomeňme na jeho první kázání v Nazaretě. Chválí víru 
u těch, které na své pouti potkává, i když jsou to Samařani či pohané. Papež 
je světecká postava, a nemusíme ani čekat, až to nějaká komise jednou bude 
vážit a „neomylně“ o tom rozhodne.

Mnozí teologové se domnívají, že v jeho reformním duchu se lze 
dopátrat linie, která sahá k závěrům 2. vatikánského koncilu 
a dále je rozvíjí. Souhlasil bys s takovým náhledem?  

Ovšemže má František linii koncilu, i když to nevytrubuje do celého světa 
jako někteří. My pamětníci jsme prožívali nesmírnou radost z 2. vatikánské
ho koncilu; věděli jsme, že od dob seslání Ducha svatého nebyl ani jeden kon
cil s ním srovnatelný, natož ten 1. vatikánský. Stačí si přečíst koncilové doku
menty! Někteří hlupáčci, kteří bídně vystudovali teologii, si dovolí říci, že 
tento koncil neuznávají. To je totiž jediné, čím se mohou zviditelnit.

Čtyřicet katolických biskupů, ke kterým se pak přidalo dalších 400 bisku
pů, se v polovině listopadu 1965 v katakombách sv. Domicilly slavnostně 
zřeklo bohatství, paláců, titulů, pompéznosti a opulentních ceremonií. Nece
lý měsíc později to bylo tlumočeno všem ostatním koncilním otcům. Tito bis
kupové se zavázali, že budou žít a bydlet jako ostatní lidé, žádné drahé litur
gické látky, zlaté a stříbrné insignie, odmítli užívat tituly jako Eminence, 
Excelence nebo Monsignor.

Po 50 letech zjišťujeme, že po smrti těchto biskupů pakt nebyl nikdy od 
jiných biskupů naplněn a byl „zapomenut“. Mnohé naopak udivilo, že se řím
ský biskup František tímto paktem věrně řídí a budí tím odpor u dvou třetin 
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biskupů. Pakt za sloužící a chudou církev u nich dnes vzbuzuje spíš 
posměch…

Letos si připomínáme 30 let svobody. Máme stále dost odvahy 
k tomu, abychom si svobodu udrželi? 

Svobodu neudržíme, nebudemeli se držet Krista. Svoboda má co do činění 
s přikázáním lásky k bližnímu. To jsme se my staří učili už v 1. třídě obecné 
školy! Narušitelů je mnoho – ten první v dějinách lidstva má jméno diabolos  
– ďábel, doslova „rozvratník“.

Mezi odvážnými křesťany byl v roce 1989 i tehdejší kněz Václav 
Malý, který je dnes pražským pomocným biskupem. Během 
demonstrací na Letné se odvážil vyzvat obrovský dav lidí k modlit-
bě… 

Václav Malý se měl stát arcibiskupem, jenže nahoře mají bohužel jiné před
stavy o reprezentaci církve. Dnes máme také podobné adepty. Navrhuji pro 
Prahu slogan: „Heryán na Hrad!“ Ale je možné po zkušenostech s Trnavou 
počítat s připuštěním Ducha svatého do nitra církve? Málo ho tam vpouští
me, jen občas zanecháváme nějaké skulinky. Snad jich Boží Duch využije. 
Jen aby se tam místo toho nedostal ten skrytý darebák! 

Připravil Jan Regner SJ

P. Jan Rybář (nar. 1931 v Brně) před 70 lety 
po studiích na velehradském gymnáziu 

vstoupil do noviciátu jezuitského řádu. Po 
roční internaci v Bohosudově sloužil u pomoc

ných technických praporů, později pracoval 
v továrně na elektropřístroje v Brně. V roce 

1960 byl zatčen a odsouzen na dva roky, které 
prožil ve Valdicích. Zde byl r. 1962 tajně 

vysvěcen na kněze. Po Pražském jaru 1968 rok 
dokončoval studia teologie v rakouském 

Innsbrucku. V sedmdesátých a osmdesátých 
letech působil jako kněz v Podkrkonoší 

v TrutnověPoříčí a Janských Lázních. Od roku 
1990 do roku 2004 byl děkanem v Rychnově 

nad Kněžnou. Nyní působí jako výpomocný 
duchovní v Trutnově.
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Odvaha, ctnost rytířů
Už více než dvě dekády jezuité pořádají o letních prázdninách rytířské tábory, 
kde učí mladé chlapce a dospívající muže odvaze a statečnosti. Kromě 
Budkovic navíc v poslední době povstalo další středověké tábořiště, které 
hostí obec Makolusky ve Středočeském kraji.

I letos nováčci v našem „výcviko
vém“ táboře Pamplona prošli mnoha 
zkouškami, aby po jejich úspěšném 
složení byli při slavnostní ceremonii 
pasováni na rytíře. Mezi nejobáva
nější zkoušky patří ty vědomostní, 
při kterých se mají mimo jiné naučit, 
jaké jsou rytířské ideály a jaké ctnos
ti by se rytíři měli snažit získat.

Různé zdroje pojednávající o rytíř
ství přitom uvádějí výčty ctností, 
které se mezi sebou dosti liší. Asi 
 bychom očekávali, že odvaha bude 
mezi nimi figurovat na prvním mís
tě. A Jiří Kovařík ve čtivé knize Meč 
a  kříž, prvním dílu své tetralogie 
Rytířské  bitvy  a  osudy, skutečně 
jmenuje statečnost (francouzsky 
prouesse) hned na prvním místě 
mezi hodnotami, které tvořily osno
vu rytířského kodexu cti.

Ale nebývá tomu tak vždy. Nejspíš 
proto, že statečnost (latinsky fortitu-
do, francouzsky force  d´ame nebo 
courage) má své pevné místo mezi 
čtyřmi tzv. kardinálními ctnostmi, 
které jsou považovány za vyšší a nad

řazené, a proto se zdá nadbytečné je 
znovu jmenovat i mezi „doplňkový
mi“ rytířskými ctnostmi. Namísto ní 
se tam ale objevuje síla a udatnost. 
A udatnost si naši milí chlapci jed
noduše ztotožňují s odvahou. Ale 
malý rozdíl tu přece jen je. Udatnost 
je totiž statečnost spojená s bojovou 
zdatností. 

Chrabrost v boji
Pro nás, když jsme před více než 
jedenadvaceti lety tvořili program 
pro adepty rytířství, vyvstala otázka, 
jak otestujeme odvahu desetiletých 
či o něco málo starších kluků. Na
konec ten hlavní test byl pojmeno
ván zkouška chrabrosti a dodnes 
spočívá v tom, zda hoši překonají 
strach z noční přírody a osamoce
nosti. To mohou prokázat i při ve
černím pochodu, asi kilometr dlou
hém, kdy musí kráčet setmělou 
krajinou bez svítilny. Další zkouškou 
je také přenocování o samotě v lese 
mimo tábor.

Dalo by se namítnout, že zkoušky 
tohoto rázu naše pojetí statečnosti 
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jednostranně zužuje. Ale když pře
mýšlíme, zda není na místě tuto 
zkoušku reformovat, dojdeme vždy 
k závěru, že nedokážeme navodit 
nějaké jiné standardní situace, které 
by dokázaly statečnost malého hrdi
ny prověřit. Nabízí se nějak vyzkou
šet chrabrost v boji, vždyť o tu nám 
v posledku jde. Jenže těžko můžeme 
tvrdit, že v takové inscenované si
tuaci jde o život nebo o zdraví, když 
jsou na našem táboře používány jen 
takové zbraně a taková výstroj, které 
právě jakékoli vážnější zranění vylu
čují, takže bojovníci obvykle riskují 
maximálně nějakou bouli anebo 
modřinu. Ovšem nakonec, když 
někdo nezvládne nějakou zkoušku, 

má poslední možnost dosáhnout 
hodnosti rytíře díky tomu, že osvědčí 
mimořádnou udatnost v bitvě s ne
přítelem.

Pro nás vedoucí je odvaha spojena 
s tím, že podstupujeme různá rizika 
spojená s pořádáním táborů tohoto 
druhu, tedy spíše romanticky bojo
vého. Ač naše velké úsilí směřuje 
k tomu, abychom eliminovali všech
na myslitelná rizika, nikdy se úplně 
nezbavíme nebezpečí, že se i při vší 
opatrnosti může stát při pohybu 
v přírodě nebo na našich provizor
ních stavbách nějaký fatální úraz. 
Ten by asi znamenal kromě zranění 
poškozeného i konec naší táborové 
aktivity. Proto si stále vyprošujeme 

Kromě starého působiště u Budkovic vzniklo nové tábořiště v Čechách
 na louce u Makolusk, nedaleko sázavského kláštera 

(Foto archiv)
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Boží ochranu, a už nejeden návštěv
ník našeho tábora poznamenal, že 
při nás musí stát všichni svatí, když 
se dozvěděl, jak dlouho již tuto čin
nost provozujeme a kolik dětí našimi 
tábory během let prošlo. 

Na louce u Makolusk
Odvaha je pro nás spojená i s tím, že 
se s důvěrou v pomoc Boží stále 
pouštíme do nějakých dalších inicia
tiv, i když netušíme, zda se vydaří. 
Například jsme v minulém roce roz
jeli druhé tábořiště. Kromě našeho 
starého moravského působiště mezi 
Ivančicemi a Moravským Krumlo
vem u Budkovic při řece Rokytné 
nově také táboříme  v Čechách na 
louce u Makolusk u Uhlířských Ja
novic, v dosahu sázavského kláštera. 
Stále si ovšem klademe řadu otázek: 
Můžeme si dovolit tříštit naše ome
zené personální a ekonomické síly 
dalším rozšiřováním nabídky? Jak 
bude reagovat naše cílová skupina – 
čili chlapci se zájmem o středověk 
a rytířské ideály, potažmo jejich 
rodiče? Jak na takovou výzvu odpoví 
ti, kteří by se mohli stát vedoucími 
na jednotlivých turnusech? A najde
me dostatek kněží, kteří by nám 
pomohli na táboře jako kaplani?

Loňský ročník skončil velmi slibně 
i díky tomu, že nám víc než měsíc 
pomáhala čtveřice jezuitských novi
ců. Počet vedoucích se zvedl na 
rekordních 28 a celkový počet účast
níků se vzepjal na 242 osob. Nabíd
ku jsme rozšířili na 7 dlouhodobých 

turnusů plus „víkendovku“. Čtyři 
turnusy se odehrály v Makoluskách 
a zbytek v Budkovicích, přičemž dva 
turnusy proběhly paralelně, což byl 
dobrý test, jak zvládneme situaci 
„boje na dvou frontách“ současně. 
V tomto testu jsme sice obstáli, 
ovšem mohutný budkovický turnus 
(38 chlapců v táboře, 7 vedoucích 
a 20 „nepřátel“) poněkud omezilo 
to, že jsme nemohli konat delší 
výpravy. Letos účastníků ubylo, což 
mohla způsobit i menší propagace.

Potěšil nás ovšem rostoucí počet 
účastníků „víkendovky“ – ze 111 
vzrostl na 133. Při jejich vybavování 
výstrojí vybereme všechny naše bed
ny s oděvy a zbrojí až na dno. Počet 
kopiníků také nebývale vzrostl, takže 
dobývání kurtin (část hradeb mezi 
dvěma baštami) má opravdu dyna
mický průběh. A když si pak objed
náváme na oběd přes 30 grilovaných 
kuřat anebo více než sto kartonů 
s pizzou, tak si nás dodavatelé začí
nají předcházet…

K Boží slávě
Tábory mají ovšem někdy i odvráce
nou tvář. Dost nás zamrzelo, že nám 
někdo přes zimu rozebral část opev
nění a ukradl rozestavěnou obléhací 
věž, která měla být hlavním tahákem 
při dobývání města. Jistým zklamá
ním bylo také to, že vedení tábora 
z větší části leželo na bedrech devíti 
jezuitů s průměrnou délkou vytížení 
asi 3 turnusy na osobu. Z ostatních 
jedenácti vedoucích jen zlomek 
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vydržel na celý jeden turnus, většina 
z různých důvodů svůj pobyt zkraco
vala. To se snad za rok zlepší.

Letos jsme hodně pokročili s naši
mi dřevostavbami. V Makoluskách 
byla zprovozněna velká kuchyň (6×6 
metrů) se zázemím a bojovým pat
rem, takže na louce vyrostla pohled
ná hradba nezanedbatelných rozmě
rů. A v Budkovicích byla vybudována 
první část budoucí mohutné citadely 
se zbrojírnou v přízemí a s obran
ným parkánem a rytířským sálem na 
patře – výška hřebene střechy je 
téměř 7,5 metru, takže se jedná o na
ši nejvyšší stavbu.

Pořídili jsme i tři velké stany, takže 
se už příští rok dostaneme do stavu, 
kdy budeme mít dvě kompletně 
vybavená tábořiště a k přepravě sta
nů, zbraní a zbroje dojde jedině kvů
li extrémně navštívené „víkendov
ce“. Stavba a bourání dvou táborů 
nás hodně vyčerpala, ale nakonec 
 jsme to všechno s vypětím sil zvládli 
a aspoň někteří z nás si odnášeli 
pocit, že to všechno prospělo k větší 
Boží slávě. S velkým očekáváním 
vyhlížíme další ročník v létě 2020.         

Václav Dlapka SJ

Odvaha spočívá i v tom, že se s důvěrou v Boží pomoc 
stále pouštíme do nových iniciativ, ač netušíme, zda se vydaří

(Foto archiv)
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Sdílíme své duchovní bohatství
Na konci července oslavili jezuité se svými spolupracovníky a přáteli 
v pražském kostele sv. Ignáce poutní bohoslužbu ke cti zakladatele Tovaryš-
stva Ježíšova. Lesk této slavnosti, které předsedal nový provinciál českých 
jezuitů Petr Přádka, propůjčila krásná hudba Antonína Dvořáka. Při mši 
svaté složil své poslední sliby P. Petr Havlíček. Využili jsme tuto příležitost 
a pozvali ho k malému bilancování.

Petře, nedávno jsi složil poslední sliby. Jak jsi prožil tento důležitý 
milník svého řeholního života?

Bylo pro mě zajímavé to srovnat s prvními sliby na konci noviciátu. Tehdy 
jsem sice vnímal důvěru v Boha, ale zároveň také velkou míru nejistoty 
a obav. Byl to pro mne krok do neznáma. Tentokrát jsem naopak prožíval 
velký pokoj, radost a vděčnost. Důležité bylo, že jsem si před posledními sliby 
mohl vykonat duchovní cvičení a znovu si ověřit to, co si ostatně každý rok 
připomínáme při výročních exerciciích: že to, co žiju, jsem si nevymyslel. 
Jsem tu pro někoho, kdo mě pozval na cestu řeholního a apoštolského života. 
Je radost najít cestu, ke které nás Bůh nejlépe připravil.

Čtenáři bulletinu Jezuité tě znají z mnoha statí i jako několika
letého šéfredaktora, ale poslední rozhovor s tebou v našem perio-
diku byl už dávno, v roce 2006. Rok nato jsi obhájil magisterskou 
práci na KTF UK. Jak na zakončení svého teologického studia 
vzpomínáš?

Tehdy jsem působil jako kaplan v kostele sv. Ignáce v Praze. Po návratu 
z Říma, kde jsem absolvoval tři roky na Gregoriánské univerzitě, jsem měl 
dokončit studium teologie na KTF UK. Čekalo mě několik zkoušek, ale pře
devším jsem měl napsat diplomovou práci, obhájit ji a složit státní zkoušky. 
Dost dlouho jsem přemýšlel nad tématem práce. Nakonec jsem si vybral jako 
obor ekleziologii. Zdálo se mi, že to je zaměření, které jsme v Římě dostateč
ně nevytěžili.

Padli jsme si do noty s tehdejším proděkanem a pozdějším děkanem Pro
kopem Brožem. Spolu s ním jsem zvolil téma týkající se ekleziologických 
modelů, které vypracoval jezuitský kardinál Avery Dulles a dál je rozvíjí ital
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ský teolog Severino Dianich. Já jsem se zaměřil na model církve jako koino-
nia – společenství. Ve své diplomové práci jsem popsal tento model a zaměřil 
jsem se na jeho ekumenické perspektivy. 

Pomohla ti reflexe nad modely církve nějak v pastoraci?
Měl bych dodat, že Severino Dianich nemluví ve svém pojetí o tom, jak by 

měla církev vypadat, ale jaká církev je. Vychází z toho, jak se o církvi mluví 
v Písmu a jak se rozvíjela v historii. Nabízí teologický model, který není jen 
dostatečně koherentní, ale především otevřený. Ostatně církev, která by byla 
uzavřená, by znemožňovala Boží působení. Pochopil jsem, že takto uchopená 
ekleziologie je velmi široká disciplína, která zastřešuje teologii svátostí, litur
gie, část christologie apod. A mně se zdá velmi přínosné promyslet z eklezio
logického hlediska všechny ostatní spřízněné disciplíny.

Dianich pracuje se dvěma hlavními kategoriemi – společenstvím a sdíle
ním. Církev je společenstvím lidí, kteří sdílejí svoji víru, a to nejen uvnitř, ale 
i navenek. Křesťané se s druhými dělí o spásu, která jim byla dána, a o radost 
z evangelia, kterou prožívají. Je to model, který poukazuje na to, že církev 
nemá být nějakou uzavřenou institucí, ale otevřenou komunitou. Připomíná 
se tak její misijní poslání, úkol evangelizovat, vybudovat společenství otevře
né i vůči hledajícím. Zároveň by však měli věřící spoluprožívat společenství 
i uvnitř církve, protože jako křesťané máme mnohé, o co se vzájemně dělíme. 
V tomto duchu platí, že církev znamená společný život.

Takže spiritualita je bohatství, z kterého žijeme a které sdílíme…
Přesně tak. Mně to přišlo velmi blízké a formovalo to mé úsilí sdílet se s dru

hými. Inspirovalo mě to v úvahách, jak nastavit rovinu spolupráce. Třeba pro 
mě bylo velmi radostné, když jsem působil v Olomouci a mohl opravdu pro
žívat spolupráci či sdílení zodpovědnosti mezi mnou jako studentským kně
zem a akademickou farností, potažmo Vysokoškolským katolickým hnutím. 
Odpovědnost za farnost nemá jen její administrátor, ale i studenti sami. 
Zároveň je to místo, kde se sdílí víra a život s Bohem. Kněz tady nemusí 
a nemá vystupovat v nějaké nadřazené pozici, ale naopak vystupuje v pozici 
rovnocenné spolu s ostatními. Každý z nás má samozřejmě jinou zkušenost 
víry, jiné vzdělání, ale na úrovni lidského sdílení víry jsme si rovni…

Napadá mě, že je ovšem velmi důležité, aby osobní prožívání víry 
bylo autentické. Jen tehdy, když člověk sám z víry žije, může něco 
sdílet…
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Ano, bez toho by to nešlo. Stále zápasíme o opravdovost a autenticitu před 
Bohem, před sebou a před druhými. Nikdy by to nemělo sklouznout k tomu, 
že bych něco jen předstíral – že bych si hrál na vzdělanějšího, zodpovědněj
šího, moudřejšího, zbožnějšího apod. To by bylo nepoctivé. A nebylo by to 
sdílení, ale faleš, jasný podvod.

Zmínil jsi svoje působení v akademické farnosti. Tuhle zkušenost 
můžeme ostatně oba sdílet, protože jsme mohli působit ve dvou 
akademických farnostech, té pražské a olomoucké. Pokusil by ses 
o nějaké srovnání těchto dvou prostředí?

To si netroufám, protože v pražské akademické farnosti jsem nebyl tak 
zaangažovaný. Působil jsem tam jako zpovědník, celebroval nebo konceleb
roval jsem při bohoslužbách, ale nebyl jsem například zapojený do přípravy 
katechumenů nebo biřmovanců. Pražské Vysokoškolské katolické hnutí bylo 
tehdy v útlumu a já jsem ani neměl dost času se mu věnovat. Nárazově jsem 
se sice účastnil různých akcí, ale to nemohu považovat za každodenní sdílení. 
Bylo to založeno na přátelství s několika lidmi a na několika aktivitách, do 
kterých jsem se zapojil. Teprve v olomoucké akademické farnosti jsem si 
mohl ověřit, co to znamená, když člověk opravdu sdílí slovem i životem víru 
s druhými. 

Působení mezi univerzitními studenty se řadí do tzv. kategoriální 
pastorace. Nakolik je v této sekulární společnosti důležitý právě 
tento druh pastorace? 

Nejdříve asi budeme muset některým čtenářům dovysvětlit, o čem mluví
me. Běžná farnost je založená na předpokladu, že farníci, kteří bydlí na území 

Poslední sliby Petr Havlíček složil 
při slavnostní mši ke cti sv. Ignáce 
31. července do rukou nového 
provinciála Petra Přádky
(Foto Ivan Dobrovolský)
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dané farnosti, se schází ve stejném kostele. Tomu říkáme teritoriální pasto
race, protože je vymezená určitým územím, „kanonickým teritoriem“. Ve 
dvacátém století se ovšem začala rodit – někde neformálně, jinde institucio
nálně – pastorace kategoriální. Někteří kněží například působí v ozbrojených 
složkách, u policie nebo v armádě, jiní v nemocnicích, ještě jiní ve vězení. Do 
této kategorie spadá také studentská pastorace. Kněz má za úkol se věnovat 
určité skupině, která potřebuje zvláštní pastorační péči. Možná bychom moh
li zmínit i další kategorie lidí, které by si takovou pozornost také zasloužily.

Navíc je správné mluvit o univerzitní pastoraci šířeji – nezaměřuje se totiž 
jen na studenty, ale i na akademické pracovníky a další, kteří se v tomto spo
lečenství cítí doma. Někteří kněží přímo učí na univerzitě a mají pak přímý 
kontakt se studenty a vyučujícími. Tady ovšem nejde o pastoraci v tradičním 
smyslu; daný kněz prostě na studenty působí tím, jak přednáší a jak vede 
konzultace, tedy že je nejen akademicky poctivý, ale že ve studentech také 
působí důvěru, takže ho rádi vyhledávají, žádají o radu apod.

Čím se tedy kategoriální pastorace liší?
Kategoriální pastorace dobře odpovídá situaci ve velkých obcích, zvláště 

velkoměstech. Lidé jsou dnes stále v pohybu, hodně cestují a jejich „akční 
rádius“ se nesoustřeďuje jen kolem trvalého bydliště. Omezovat lidi a trvat 
na tom, že mohou ve velkém městě navštěvovat bohoslužby jen na jed
nom místě, se mi dokonce ani nezdá křesťanské. Vždyť první křesťané také 
hodně cestovali. Stačí si přečíst Skutky apoštolů. Ano, apoštolové zakládali 
církevní obce, ale mezi řeckými či římskými městy byl čilý obchodní ruch, 
věřící židé a křesťané žili roztroušeni v diasporách, svobodní lidé už tehdy 
nebyli na celý život svázáni s jedním místem, s rodnou hroudou. Takže kate
goriální pastorace vychází vstříc tomu faktu, že lidé dnes nežijí uzavřeni 
mezi hranicemi jednoho teritoria.

Velkou řádku let jsi zastával funkci koordinátora vysokoškolské 
pastorace. Mohl jsi ze své pozice podporovat spolupráci mezi 
 jednotlivými univerzitními centry, zasloužil ses o vznik nového 
dokumentu o vysokoškolské pastoraci, který nakonec schválila 
a vydala Česká biskupská konference. Co tě tato služba naučila?

Šlo o to, koordinovat vysokoškolská společenství v různých místech po celé 
republice. Měl jsem podporovat jejich vzájemnou komunikaci. Obohacující 
byla setkání studentských kaplanů, hlavně v rámci Konferencí VKH nebo 
Studentských Velehradů. Velice mě těšilo, že oni sami o vzájemnou spolu
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práci a prostor pro sdílení stáli, byť jsou rozdílní a pocházejí z různých diecé
zí či řeholí.

Každé dva roky jsem se setkával s trochu jinou skupinou studentů. Člověk 
zjišťuje, že stárne a musí se stále učit jim rozumět. Dřív to bylo víc samozřej
mé než teď, protože jsem jim nebyl věkem tak vzdálený, ale to je asi normál
ní. Uvědomil jsem si, že každá generace studentů je v něčem náročná, což 
jsem vnímal jako výzvu. Kdysi se třeba studenti spokojili s tím, že akce pořá
dali s nadšením, nyní se musí vše dělat více profesionálně. Studenti jsou dnes 
na to zvyklí i z jiných prostředí, proto chtějí některé věci, za které jsou odpo
vědní, připravit tak, aby si za tím opravdu mohli stát. Občas se mi zdálo, že 
v některých věcech trochu přehánějí, že přece nejde o tak důležitou věc.

Ale jsou jiné oblasti, ve kterých mi naopak dnešní generace studentů připa
dá málo ambiciózní – třeba v hlubším promýšlení své víry. Snadno se s ně
čím spokojí a nejdou hlouběji, jako by si chtěli prodloužit svoje křesťanské 
dětství či pubertu. Ale vysokoškolský věk by měl být prostorem, kdy člověk 
vkročí do dospělosti své víry. Možná církev neumí o víře mluvit dost přitažli
vě, neumí mladou generaci oslovit. Nebo se máme zaměřit spíš na malé sku
piny či jednotlivce, kteří o taková témata stojí? Tohle jsou otázky, které si 
stále kladu.

Udílení popelce na studentské bohoslužbě 1. března 2017 v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci
(Foto archiv)
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Když jsi přijel do Olomouce v roce 2012, převzal jsi od českého 
provinciála odpovědnost za promoci povolání. Věnuješ se tomuto 
poslání dodnes?

Tento úkol mě dodnes provází. Mluvit s někým o duchovním povolání je 
vlastně velké privilegium. K takovému rozhovoru dochází v rámci duchov
ních cvičení nebo v rámci individuálního doprovázení. A když někdo přichází 
s touto otázkou a chce si promluvit o tom, jak rozlišit, zda má, nebo nemá 
povolání k řeholní cestě, zpravidla je třeba ho delší dobu doprovázet. Právě 
to je úkolem promotora povolání, ale třeba i studentského kaplana. Nikdy 
nejde o nějaké davy, jsou to jednotlivci, ale je to čest a velká radost s někým 
o těchto věcech mluvit. Vážím si této důvěry ze strany Boha i daného člověka. 
Považuji za velké privilegium mít účast na hledání, co dál se životem. Vždy 
mě potěšilo vědomí, že Bůh lidi stále volá na cestu zasvěceného a kněžského 
života.

Pokud tomu dobře rozumím, především jsi tedy doprovázel ty, 
kteří zvažovali duchovní povolání.

Ano, někdo je v tom zkoumání teprve na začátku, cítí nějaké volání a ptá se, 
co má dál konkrétně dělat. Každý kněz nebo řeholník se raduje, když Pán dá, 
a dva lidi se mohou setkat nad podobným tématem a ujít kousek společné 
cesty. Později si daný člověk třeba vybere někoho dalšího, kdo ho povede dál. 
Doprovázející si nemůže nikdy nic nárokovat. Musí ponechat druhému svo
bodu a svěřit ho do Božích rukou.

Tahle rovina osobního doprovázení je to nejkrásnější, ale promoce povolá
ní znamená také mnoho dalších kroků. Někdy se lidé na promotora obrací 
spíš s nějakou nezávaznou otázkou, požádají o rozhovor, nebo si s promoto
rem dopisují. Nedávno zesnulý benediktin Augustin Gazda prý jako novic
mistr říkával, že nikdy předtím neviděl tolik bláznů, jako když se začal setká
vat s lidmi, kteří se vyslovili, že by chtěli vstoupit do řehole. Člověk proto 
v této roli potřebuje velkou dávku trpělivosti a prozíravosti. Musí dobře 
odhadnout lidi, moudře je směřovat, aby svoji touhu sloužit Bohu správně 
realizovali. 

A mít také odvahu odmítat…
Přesně tak. Samozřejmě, že duchovních povolání je málo. Víkendových 

setkání se zájemci o vstup do řádu se zpravidla zúčastní jen jednotlivci.  Dva
krát do roka pořádáme duchovní víkend Jezuitou dnes, abychom si řekli, co 
znamená povolání ve světle Písma a ignaciánské spirituality. Zájemci mohou 
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P. Petr Havlíček SJ se narodil roku 1972 v Praze. 
Po skončení SPŠ grafické v roce 1990 byl ve svých 
osmnácti letech pokřtěn. Po roční práci knihaře 
vystudoval kombinaci český jazykvýtvarná 
výchova na Pedagogické fakultě UK v Praze. Ke 
konci studií pracoval jako specialista na starou 
češtinu v komeniologickém oddělení Filozofického 
ústavu AV ČR. V roce 1997 vstoupil do jezuitského 
řádu. Po noviciátě a prvních slibech v roce 1999 
studoval dva roky filozofii v Bratislavě, rok působil 
v české sekci Vatikánského rozhlasu a v roce 2005 
dokončil základní teologická studia na Gregorián
ské univerzitě v Římě, která završil na KTF UK 
v Praze. V roce 2006 byl vysvěcen na kněze. 
V letech 2005−2011 působil v Praze při kostele 
sv. Ignáce a v Akademické farnosti Praha. V letech 

také poznat zblízka jednu z jezuitských komunit a vyslechnout si některé pří
běhy řeholního povolání. Někdy se pro nedostatek zájemců víkendy nekona
jí, ale tím se nesmí promotor povolání nechat odradit. Takové akce má smysl 
pořádat i pro pár lidí; nezřídka se stává, že právě oni povolání objeví a vytr
vají. 

Nabízíme také různé možnosti kontaktu a pomáháme lidem nějak reflekto
vat a pojmenovat Boží volání, vyznat se v sobě samých. Umožnit danému člo
věku uvažovat o Bohu a o sobě. K tomu mohou posloužit také různé multime
diální projekty. Internet, sociální sítě, videa nebo různé aplikace do mobilů 
skýtají v tomto ohledu mnoho možností. U nás to je především web jezui-
toudnes.cz, kde se člověk může seznámit s příběhy těch, kteří se na tuto cestu 
vydali. Nechybí různé nástroje pro duchovní rozlišování nebo uvedení do 
ignaciánské modlitby a meditace. Ale zásadní je nakonec pro každého setká
ní s živými jezuity, jejich zkušenosti, inspirace a přátelství. A to nejdůležitější 
koná v lidech samozřejmě Bůh sám.

Připravil Jan Regner SJ

2006−2011 byl zároveň odpovědným redaktorem bulletinu Jezuité. Od roku 2011 
působil v Olomouci jako administrátor akademické farnosti u kostela Panny Marie 
Sněžné. V akademickém roce 2014−2015 zakončil řeholní formaci v Dublinu. 
V olomoucké akademické farnosti pak působil do března 2018, kdy se stal kaplanem 
duchovní správy na Hostýně. Od dubna 2019 působí v Praze jako socius provinciála 
českých jezuitů. Zároveň je promotorem povolání české jezuitské provincie.
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Evangelium po nás chce víc 
Několik stovek katolických aktivistů, včetně kněží, řeholnic a řeholníků, 

protestovalo 18. července 2019 v americkém Senátu proti politice Donalda 
Trumpa ohledně zacházení s dětmi imigrantských rodin. Přinášíme pohled 

amerického jezuity Williama Menora, který se ocitl mezi sedmdesáti 
zatčenými účastníky protestu. Ukazuje nám, jak žitá víra vede k odvážné 

angažovanosti v obraně slabých tohoto světa. 

Celkem sedmdesát nás bylo zatčeno 
při demonstraci v senátní budově 
amerického Kongresu proti politice 
současného prezidenta. Rozhodnutí, 
které umožňuje zadržet děti migran
tů a převézt je do přeplněných zaří
zení bez sprch, je skutečně smutné 
a záhadné. Ovšem, když jsem měl 
ruce svázané v poutech, zažil jsem 
naopak zářící naději. Hlouběji jsem 
pochopil, co znamenají slova sv. Pav
la v druhém listu Korintským: „Jsme 
tedy posly Kristovými, Bůh vám 
domlouvá našimi ústy; na místě 
Kristově vás prosíme: dejte se smířit 
s Bohem.“

Když jsem tam stál, v budově 
osvětlené vysokými okny, a viděl 
kolem sebe mnoho katolických 
křesťanů, cítil jsem přítomnost spo
lečenství svatých. Nebylo to nepo
dobné tomu, když sedíte v kostele 
obklopeni obrazy a sochami andělů 
a svatých. Ocitli jsme se na místě, 
kde bylo možné vnímat výzvy evan
gelia a kde se jasně projevil rozdíl 

mezi královstvím Božím a králov
stvím pozemským. Naproti mně stá
la mladá dominikánka, celá v bílém, 
vedle ní starý františkánský bratr 
v hnědém. Přidalo se mnoho dalších 
– řeholní sestry i bratři, kněží i ne
kněží, mladí i staří, černí i bílí. Všich
ni sjednoceni v modlitbě: „Svatá 
Maria, Matko Boží, pros za nás hříš
né, nyní i v hodinu smrti naší.“ 

Věrohodné svědectví
Stál jsem zrovna vedle Kathy Boyla
nové z organizace Katolický pracují
cí, když od ní policie požadovala 
jméno kontaktní osoby. „Všechny 
mé kontaktní osoby jsou tady se 
mnou,“ odpověděla. Žije v domově 
s dalšími křesťany, kteří cítí povolá
ní posadit se k jednacímu stolu mezi 
nebem a zemí. Nevidí mnoho pro
storu ke kompromisu a nečekají 
úspěch, odhodlaně však pokračují. 
Dělají všechno pro to, abychom se 
zbavili starých pořádků a přijali 
 Krista. 
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Zbavování se starých pořádků 
a snaha o usmíření se ne vždy 
vyžaduje zatčení. Vyžaduje si něco 
zcela jiného, než nabízí náš svět. 
Vyžaduje svědectví lidí jako Kathy, 
jež žije v dobrovolné chudobě a rych
le dokáže vyjmenovat možnosti, jak 
protestovat proti jadernému zbroje
ní, potratům, nacionalizmu či válce. 
Ona mi znovu připomněla, že život 
křesťana nemá být průměrný. 

Nedělám si iluze o tom, že by fakt, 
že nás zatkli při modlitbě růžence 
v klimatizované budově ve Washing
tonu, mohl způsobit osvobození 
uprchlických dětí. Nemělo by si taky 
utrhnout víc pozornosti, než si 
zaslouží stovky katolíků, kteří pomá
hají na hranicích uprchlíkům, utíka
jícím před válkou. Náš protest ve 
Washingtonu byl symbolický. Byl to 
však projev nesouhlasu proti tomu, 
jak zachází stát s dětmi. 

Evangelium, věc neobvyklá 
Každý den šidím evangelium. Nedo
kážu skutečně milovat své nepřátele, 
dávám ze svého nadbytku a ne ze 
svého nedostatku, neprokazuji 
pohostinnost, nedokážu milovat Bo
ha celým svým srdcem a nemiluji 
ostatní tak, jako sám sebe. Pro nás 

Američany může být snadné žít 
v představě, že evangelium znamená 
pohodu, „obvyklou záležitost“. 
Pokud však jde o věčnost, evangeli
um znamená proměnu, znamená 
„neobvyklou věc“, nový život, milo
srdenství… 

Dostát těmto požadavkům je těžké. 
Může se to zdát iracionální, očekávat 
takovou proměnu od nás samotných 
a od naší společnosti. Jak napsala 
Dorothy Doy: „Vím, že to vypadá 
bláznivě, snažit se být jako Kristus – 
ale Bůh říká, že můžeme.“ 

Poté, co mi na chvíli sundali pouta 
ze zápěstí a strážník mě celého pro
hledal (nevím, co hledal), jsem dostal 
nová pouta. Za mnou procházela asi 
osmdesátiletá dominikánka v triku 
s nápisem „Ať je mír!“. Usmála se 
a řekla: „Bille, tak alespoň můžeš 
pocítit, jak ponižovali Ježíše.“ 
Nemluvila nazlobeně nebo smutně, 
naopak, s vděčností. Později dodala: 
„Bůh nám v každém věku posílá pří
ležitosti žít v souladu s evangeliem 
a růst ke svatosti.“

William Critchley-Menor SJ
Z jezuitského časopisu America 

vydaného 22. 7. 2019
vybral a přeložil Juraj Krivošík 
Redakčně upraveno a zkráceno

Někdo tvrdí, že politika je špinavá. Může být špinavá stejně jako každá jiná pro
fese. Ale jsme to my, kdo ji špiníme. Věc sama o sobě není špinavá. Domnívám se, 
že se musíme modlit za politiky všech barev! Modlit se za vládce. Také vládci se 
mají modlit za svůj lid, jsou odpovědní za život země.

Papež František
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Celé setkání začalo mší svatou na 
svátek Ignáce z Loyoly. Následující 
dva dny se nesly v duchu seznamo
vání, a také jsme měli možnost 
poznat Paříž. Následoval formační 
program vedený Johnem Dardisem 
SJ. Dalšími našimi hosty byli bývalí 
provinciálové Belgie a Francie, kteří 
se s námi podělili o své zkušenosti 
z vedení jejich provincie.

Setkali jsme se také s manželským 
párem z Paříže. Jsou to úspěšní práv
níci a mají čtyři děti. Ovšem v jednu 
chvíli pochopili, že Bůh je volá 
k tomu, aby pomáhali těm nejpo
slednějším. Proto se snaží pomáhat 
jak bezdomovcům, tak i uprchlíkům. 
V neposlední řadě jsme se více 
dozvěděli o papeži Františkovi – 
o tom, jak vede církev – od anglické
ho novináře, experta na vatikánské 
prostředí. 

Sliby na Montmartru
Po každé přednášce jsme měli pro
stor na modlitbu a posléze jsme se 
v menších skupinách mohli podělit 
o to, co nás nejvíc oslovilo, zaujalo, 

EJIF 2019 v Paříži
Toto léto jsem se zúčastnil EJIFu, což je setkání Evropských jezuitů ve formaci, 

jež proběhlo v Paříži za účasti 24 jezuitů ze 17 zemí. Hlavní téma bylo 
 „Ignaciánské vedení – být zakořeněn v Kristu“.

při čem se naše srdce rozeznělo. 
S vědomím toho, že v každém z nás 
je Boží dopis, který můžeme společ
ně poznávat. 

Po této formační části jsme se pře
sunuli do karmelitánského kláštera 
v Avonu, v blízkosti Fontainebleau, 
kde jsme prožili osmidenní duchov
ní cvičení vedené Josém de Pablem, 
sociem evropského provinciála. Byly 
zkrácenou formou duchovních cvi
čení podle sv. Ignáce s důrazem na 
nové apoštolské preference řádu. 

Vrcholem setkání byla obnova 
našich slibů na Montmartru, v kapli, 
ve které své první sliby skládali první 
jezuité. Tuto mši sloužil P. Franck 
Janin, evropský provinciál, který nás 
z větší části provázel EJIFem. 

Dát se do služby
Rád bych se podělil o několik věcí, 
které mě nejvíce oslovily: 

1. Snažit se dívat na svět, že Bůh je 
stále činný. Bůh neopouští svět 
a nikdy neopustí. Je stále přítomen. 
Bylo pro mě velmi radostné poznání, 
že jsem mohl poznat jezuity z celé 
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Evropy. Vidět jejich víru, radosti, 
bolesti a sdílet s nimi své pohledy 
a cítit se jako mezi bratry. 

2. Způsob, jakým papež František 
reformuje vatikánskou kurii. Nesnaží 
se totiž měnit osoby, ale snaží se přes 
duchovní cvičení změnit kulturu 
myšlení.  

3. Nebát se snít společně s Nejsvě
tější Trojicí. Nebát se vidět odlišnou 
budoucnost. Pokud ze svých snů 
nemám strach, nejsou to dost velké 
sny. 

4. Ježíš uměl vymyslet jiné řešení. 
Snažit se vnímat věci jinak. Není jen 
jedna cesta, ale s Ježíšem můžeme jít 
jinou. 

5. Umět říkat „ne“. 

6. Jezuita by měl být člověk smíře
ní, člověk spojující bohaté i chudé, 
nevěřící i věřící. 

7. Nebýt jen maják, který má svoje 
bezpečné místo a jen říká „to nedě
lej, tam nejezdi“, ale být spíše 
pochodní, která chodí mezi lidmi 
a doprovází je na jejich konkrétní 
cestě. 

Byla to pro mne krásná příležitost 
poznat evropský rozměr Tovaryšstva 
a zakusit, jak Bůh je stále činný a stá
le nachází mladé, kteří jsou připra
veni a ochotni opustit své domovy, 
své země, aby se dali do služeb věč
ného Krále. 

Roman Frolek SJ

Vrcholem setkání byla obnova prvních slibů na Montmartru, v kapli, v níž své první sliby skládali první jezuité
(Foto archiv EJIF)
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Magis v Lotyšsku a Litvě
Ve dnech 23. až 31. července 2019 proběhl Magis Europe, setkání mladých 
lidí z různých koutů Evropy, a nejen Evropy, jež pořádají jezuité. Sloganem 

letošního ročníku bylo „Poznej, miluj, sdílej“. 

Akce se početně pohybovala kolem 
čísla 250 včetně organizátorů. Kona
la se v Lotyšsku a Litvě, pro nás 
poněkud neznámých zemích, v nepo
slední řadě s ohledem na letošní 
oslavu 450. výročí příchodu jezuitů 
na Litvu.

Účastníci byli jako obvykle na 
necelý týden rozděleni do menších 
skupin, tzv. „experimentů“, které 
byly na rozličných lokacích a měly 
různou náplň (duchovní cvičení, 
putování, služba potřebným, vaření, 
divadlo, hudba, ekologie aj.). Poté se 
na dva dny setkali ve městě Kaunas, 
kde celé události poskytl zázemí 
jezuitský kostel sv. Františka Xaver
ského a přilehlé jezuitské gymnázi
um. V Kaunasu se také konaly spo
lečné modlitby, mše, workshopy, 
„večer smíření“ spojený s možností 
svátosti smíření a duchovního roz
hovoru, nebo prohlídky města ve 
volném čase. 

Jak se již stalo dobrým zvykem, 
celá akce se nesla ve velmi přátel
ském a radostném duchu. Mladí 
i my starší jsme měli opět možnost 

dosyta poznávat nové lidi a končiny, 
jiné kulturní zvyklosti, a především 
život s Kristem, s Božím slovem, 
život žitý v postoji vděčnosti za Boží 
dary a s vnímavostí pro Boží přítom
nost.

Modlitba zpěvem
Osobně jsem si mohl užívat velmi 
milého společenství „Experimentu 
Taizé“, který byl s 28 osobami nej
větší a který pod patronátem sloven
ského spolubratra Vlastimila Dufky 
po týdnu nácviku tradičně zajišťoval 
hudební doprovod modliteb a boho
služeb při společném setkání. Podo
týkám, že nejen písněmi komunity 
v Taizé, přestože od ní přejal svůj 
název.

Letos byl ovšem hudební vklad 
posílen i místními sbory, z nichž 
jeden krásnými litevskými zpěvy 
doprovodil večer smíření, druhý, 
složený ze studentů jezuitského gym
názia a vedený spolubratrem Euge
niem, pak přednesl velkou hudební 
skladbumeditaci Tvář Kristova (The 
Face of Christ) od litevského sklada
tele Vaclovase Augustinase.
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Co se týče společného programu, 
za zmínku stojí i jeden z workshopů, 
který vedla spolupracovnice jezuitů 
v Mexiku. Její vylíčení situace v zemi 
těžce zkoušené organizovaným zlo
činem, kde nejhorší drogové kartely 
odvádějí od rodin už jedenáctileté 
chlapce a kde chudí nemají ani při 
tvrdé práci moc naděje na zlepšení 
své situace, sice duši příliš neobve
selilo, ale na druhou stranu si pak 
člověk více váží zdánlivých samo
zřejmostí, které ve skutečnosti samo
zřejmé vůbec nejsou.

Živý, přitom decentní závěr
Slavnost svatého Ignáce, kterou 
setkání Magis končilo, byla pak večer 
vynalézavě zakončena večírkem na 
velké a vysoko položené terase jezuit
ské rezidence. Tam bylo možné se 
buď jen kochat pohledem na noční 
Kaunas, nebo se zapojit do tance při 
latinskoamerických rytmech hudby. 
Při té si mladí i staří mohli náležitě 
užít tance, aniž by vznikl dojem „dis
kotékovosti“. Koneckonců i čas 
ukončení, ve 23 hodin, byl vyloženě 

nediskotékový. Kombinace živosti 
a přitom decentnosti tak na závěr 
vlastně trefně vyjádřila ducha celého 
programu Magis, který má, jak při
pomněli organizátoři, pokračovat 
i v každodenním životě a neskončit 
odjezdem domů. 

Z mé strany byla jedinou vadou na 
kráse nevšedně dlouhá cesta autem 
tam i zpět. Množství nákladních 
automobilů, které na převážně jed
noproudých silnicích nebylo úplně 
lehké předjíždět, nebo naopak popo
jíždění v kolonách na mohutně opra
vovaných polských dálnicích, bylo 
trochu únavné, třebaže byly i dlou
hé, relativně prázdné a velmi kvalit
ní dálniční úseky. Nicméně nebyla to 
daň nijak dramaticky vysoká, vše 
 jsme díky Bohu přestáli bez nehod 
a komplikací. 

Pro příští rok 2020 jsou všichni 
srdečně zváni do Maďarska (a okol
ních zemí) v době od 1. do 9. srpna. 
Rok 2021 by pak měl být pod taktov
kou chorvatské provincie řádu. 

Ladislav Nosek SJ

Už tradiční součástí setkání Magis 
je večerní sdílení duchovních 
zkušeností
(Foto Ladislav Nosek)



�0 | Jezuité 4/20�9

Jezuité ve světě            

Síť modlitby s papežem
Dvou velkých mezinárodních setkání se v poslední době zúčastnil P. Pavel 

Ambros SJ, národní ředitel Celosvětové sítě modlitby s papežem: 
oslavy 175 let od založení tohoto papežského díla svěřeného jezuitům 

a evropského× setkání jeho národních ředitelů. 

Celosvětová síť modlitby s papežem 
(dále jen CSMP), dříve Apoštolát 
modlitby, oslavil 28. a 29. června 
2019 setkáním se Svatým otcem 
Františkem 175. výročí od svého 
založení, které připadá na 3. prosin
ce 2019. Při té příležitosti si více než 
6 tisíc účastníků setkání z 52 zemí 
připomnělo, že už je to 10 let, kdy byl 
zahájen proces proměny tohoto apo
štolátu. Papež František se tohoto 
velkého mezinárodního setkání 
účastnil jen první den. Velmi ocenil 
všechny ty, kdo se z jeho podnětu 
nepřestávají modlit na jeho úmysly. 
Jak zdůraznil, vnímá tuto spolupráci 
jako jednu ze svých největších 
útěch.

Celé setkání vedl a koordinoval 
otec Frédéric Fornos SJ, kterého pa
pež roku 2016 jmenoval mezinárod
ním ředitelem tohoto papežského 
díla. Právě tento francouzský jezuita 
se spolu se svým týmem stal hybnou 
silou celé proměny. Termín oslav byl 
zvolen záměrně. Na 28. červen letos 
připadla slavnost Nejsvětějšího Srd

ce Ježíšova. Úcta k němu je duchov
ním základem pro CSMP od počátku 
až do dnešních dnů. Ostatně odnož 
sítě určená mládeži nese název 
Eucharistické hnutí mládeže.

Průběh oslav
První den oslav byl věnován meziná
rodnímu setkání papeže Františka 
v Aule Pavla VI. ve Vatikánu. Motto 
bylo výstižné: „Srdcem poslání církve 
je modlitba“. Setkání se účastnili 
zástupci jednotlivých zemí. Mezi nimi 
nechyběla ani česká delegace v počtu 
11 účastníků. Z českých jezuitů na 
akci kromě Pavla Ambrose přijel 
i Michal Altrichter. Delegáti pocházeli 
z celého světa: Evropy, Ameriky, Afri
ky, Asie a Oceánie. Víc než polovina 
účastníků z Afriky ovšem nedostala 
víza do EU, a nemohla proto na akci 
dorazit. 

Před setkáním s papežem byl asi 
dvouhodinový program. Po struč
ném uvedení do vzniku a rozvoje 
CSMP se představily některé národ
ní delegace, které různou formou 
přiblížily, jak se snaží motivovat 
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katolíky ve svých zemích k modlitbě 
a osobním obětem na úmysly papeže 
Františka. S velkým nasazením na
příklad vystoupily delegace z Brazí
lie a některých afrických zemí, které 
nabídly svědectví o obnově apoštolá
tu modlitby v posledních pěti letech. 
Působivé bylo baletní ztvárnění ital
ské delegace, která ve spolupráci s 
Národní školou choreografie před
stavila dnešního člověka a jeho vnitř
ní rozpoložení. 

Všichni pak byli seznámeni s nový
mi platformami pro propagaci toho
to papežského díla na sociálních 
sítích. V diskuzi byla oceněna vysoká 
profesionalita prezentací; někteří 
upozorňovali i na tu skutečnost, že 
přestože žijeme v globální civilizaci, 
neztrácí se v žádné části světa citli
vost vůči specifickým kulturním pro
jevům. Hlavním spojovacím člán
kem v této rozmanitosti je itinerář 
nazvaný Cesta srdce. Po poledni 
vystoupil za přítomnosti generální
ho představeného P. Artura Sosy SJ 
hlavní organizátor otec Frédéric. 
Představitelé sedmi delegací podali 
svá svědectví v přesvědčivých pro
slovech.

Ježíšovo Srdce
Pak už došlo na očekávané setkání 
s papežem Františkem, který ve své 
promluvě trefně reagoval na řadu 
předchozích podnětů. Jádrem se sta
la jeho mystická vize: Vstoupit do 
modlitby pro něho znamená vstou
pit svým srdcem do Srdce Ježíšova. 

To je základem našeho poslání, 
poslání soucitu se světem. „Učme 
takové modlitbě především děti, kte
ré dosahují Ježíšova Srdce okamžitě, 
a také mládež nadšenou pro velké 
životní cesty,“ vyzval přítomné 
papež. 

Ve svém projevu Svatý otec dále 
upozornil na význam přímluvné 
modlitby. „Přimlouvat se za druhé je 
to, co činí Ježíš v nebi: Ježíš se za nás 
přimlouvá u Otce. Je naším přímluv
cem a my máme Ježíše napodobo
vat: být přímluvci,“ zdůraznil papež 
František a dodal, že když žijeme 
v dnešním světě, musíme reagovat 
na jeho výzvy. 

Asi nejsilnější moment nastal na 
samotný závěr, kdy papež svým oso
bitým a přesvědčivým gestem vytvo
řil prostor pro ticho. Atmosféra zti
šení byla tak silná, že mnozí nabyli 
dojmu, že okamžik společné modlit
by proniká do Kristova Srdce. Po 
13. hodině papež pozdravil kolemsto
jící delegáty a opustil Aulu Pavla VI. 
Celý den pak zakončila bohoslužba 
v Lateránské bazilice, kterou celeb
roval generální představený řádu 
P. Arturo Sosa SJ. V kázání P. Frédé
ric Fornos poukázal na to, že cesta 
srdce je školou Božího milosrden
ství, které nás proměňuje a umožňu
je nám mít nefalšovaný soucit s tím
to světem. 

Jednota v rozmanitosti
Následujícího dne se v prostorách 
římské kurie sešli národní ředitelé 
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CSMP. Bylo to poprvé v dějinách, 
kdy se sešli národní ředitelé repre
zentující celý svět. Čas byl naplněn 
až do poledne představením základ
ních orientačních linií pro budouc
nost, většina času však byla věnová
na práci ve skupinách. Zaujala 
i česká zkušenost osobního doprová
zení a organizování aktivit zdola, a to 
i díky velmi pozitivní zkušenosti 
modlitebního hnutí Služebníků Ježí
šova Velekněžského Srdce, kteří chá
pou modlitbu za kněze, biskupy 
a papeže jako nejdůležitější poslání 
svého osobního nasazení.

Na závěr setkání vystoupil gene
rální představený P. Arturo Sosa SJ 
a pohotově zodpověděl několik dota
zů z pléna. Měli jsme příležitost pra
covat v sále, kde se odehrávají i gene
rální kongregace řádu. Mohli jsme 
tak ocenit nejen vynikající techniku 
a vybavení, ale i kvalitní způsob 

moderování a kultivovanost diskuze. 
V sobotu byl večer věnován Eucha
ristickému hnutí mládeže, které se 
neslo v duchu hesla: „Jednotní ve tvé 
lásce“. 

Je možno souhlasit s tím, co na 
závěr řekl otec Frédéric: „Naše výro
čí nás vede k vděčnosti Pánu. On je 
věrný! Můžeme vidět, že tak, jak 
působil v minulosti, nepřestává 
působit ani dnes. Nemusím se dívat 
jen na použité technické prostředky, 
ale především na stále rostoucí tou
hu jeho Srdce. Svěřuje nám své 
poslání, nenechat tento svět napo
spas sám sobě.“ Sám osobně si budu 
odnášet slova, která zazněla z jeho 
úst, když mluvil o těch, kteří na 
celém světě vzali vážně prosbu 
papeže Františka: „Modlete se za 
mne, modlete se se mnou!“ My všich
ni v CSMP jsme přáteli ochrnulého, 
kterého známe z evangelia, jsme přá

Zářijové 
evropské setkání 

národních 
 ředitelů 

a koordinátorů 
CSMP 

v Lucemburku
(Foto archiv)
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teli ochrnutých. Svými modlitbami 
jim přinášíme evangelium a při
bližujeme je k Ježíšovi. 

Evropské setkání
Ve dnech 18. až 23. září 2019 pak 
proběhlo v Lucemburku evropské 
setkání národních ředitelů a koordi
nátorů CSMP. Na setkání, které 
navazovalo na obdobnou konferenci 
před dvěma lety ve Vídni, přijelo 
z celé Evropy více než čtyřicet účast
níků. Pod vedením P. Frédérica For
nose SJ, mezinárodního ředitele 
CSMP, a MarieDominique Corthier, 
evropské asistentky, pracovali dele
gáti společně na další fázi obnovy 
apoštolátu modlitby (CSMP). Jeho 
misijní zaměření zůstává stále v plat
nosti. Jádrem celého díla je každo
denní spojení s Kristovou obětí při 
slavení eucharistie, do které se vklá
dají úmysly, jimiž papež František 
probouzí větší citlivost k potřebám 
celého lidstva.

V současné době celé hnutí prožívá 
zásadní obrat. Kromě jeho apoštol
ského zaměření vystupuje do popře
dí rozměr mystický. Je to duchovní 
proces, který neodvisí od lidských 
schopností a sil, ale je působen pří
tomností Ducha, který vede Kristovu 
církev. Cílem této obnovy je umožnit 
stále většímu počtu lidí, zvláště nové 
generaci, účast na duchovní plod
nosti církve, a to v těsném spojení 
s papežem Františkem. 

Večer jsme se zúčastnili setkání 
v biskupské rezidenci JeanaClauda 

Hollericha SJ, arcibiskupa v Lucem
bursku a nově jmenovaného kardi
nála. Vzpomínal na otce Ludvíka 
Armbrustera, který mu pomohl při 
filozofických studiích v Japonsku. 
Lucemburský arcibiskup do Země 
vycházejícího slunce odjel již v roce 
1985. Ve své homilii, při které vzpo
mněl i sv. Januária, zdůraznil 
důležitost přímluvné modlitby, která 
vždy dává věci do pohybu, je zdro
jem proměny a milosrdenství.

Zasvěcení
Dopoledne druhého dne se diskuto
valo v jazykových skupinách (fran
couzská, anglická, německá a ital
ská) nad zkušenostmi běžné denní 
nabídky CSMP a to především inter
netovou aplikací, která napomáhá 
začleňovat apoštolát modlitby do 
života jednotlivých skupin, farností 
a diecézí. Zatím existuje sedm jazy
kových mutací, které tuto interneto
vou podporu poskytují: anglická, 
francouzská, německá, španělská, 
italská, portugalská a čínská. Nej
dále je aplikace španělská, která 
těží z velkého zájmu Jižní Ameriky. 

Druhá otázka, která byla diskuto
vána, se týkala propojení tradice 
a současnosti. Dnes se profiluje celá 
platforma jako široce a vícevrstevna
tě propojené dílo, které je neseno 
specificky konkretizovanou spiritua
litou vázanou na úctu k Nejsvětější
mu Srdci Ježíšovu, jako apoštolská 
horlivost založená na mystice a vel
mi úzce propojená s posláním řím
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ského biskupa. Misijně zaměřený 
apoštolát je spojen s intimitou Boží 
lásky a Božího milosrdenství, na kte
rou člověk odpovídá nabídkou svého 
srdce. 

Dlouze byla diskutována otázka 
zasvěcení se Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu. P. Frédéric Fornos SJ 
objasňoval současnou praxi. Osobní 
zasvěcení je určeno těm, kdo pozná
vají, že jsou povoláni žít v těsném 
spojení s Ježíšovým Srdcem a kteří 
chtějí své osobní odevzdání vyjádřit 
závazně, včetně ochoty ke službě. 
Formule zasvěcení je blíže určena 
národními středisky apoštolátu 
modlitby. Zasvěcení ovšem vždy 
musí být výrazem svrchované svobo
dy těch, kteří tento krok činí. 

Večer jsme se účastnili slavnostní 
bohoslužby, které předsedal Jean
Claude Hollerich SJ. Při této pří
ležitosti zasvětil celou diecézi Nej
světějšímu Srdci Ježíšovu. Za bohaté 
účasti Božího lidu i kněží se okamžik 
zasvěcení odehrával při mši svaté, 
a to těsně před přijímáním.

Eucharistický rozměr 
Vztah eucharistie a úcty k Nejsvětěj
šímu Srdci Ježíšovu byl hlavní nápl
ní třetího dne setkání. Od samého 
počátku celého hnutí bylo spojováno 
apoštolské nasazení pro univerzál
nější dobra, na která odkazovali 
papežové svými úmysly, se mší sva
tou, svatým přijímáním a osobní 
nabídkou k větší službě Boží. Celé 
hnutí bylo formováno k tomu, aby se 

člověk prostřednictvím osobně poja
té úcty vnitřně více přimkl k poslání 
Krista přinést spásu celému světu. 
V odpolední sekci sobotního dne se 
plenární zasedání všech ředitelů 
a koordinátorů CSMP soustředilo na 
rozličné iniciativy v jednotlivých 
zemích Evropy. Důležitá je profesio
nalita, s kterou se v dnešním světě 
počítá jako s něčím zcela běžným 
a předpokládaným. Naše česká sku
pina jen krátce ukázala na snahu 
hledat nový jazyk v grafické a výtvar
né rovině apoštolátu.

Nedělní dopoledne bylo věnováno 
novým stanovám Celosvětové  sítě 
modliteb s papežem, které byly schvá
leny v loňském roce. Celý proces pro
měny začal v roce 2009. Když na
stoupil na papežský stolec papež 
František, věnoval celému procesu 
proměny značnou pozornost. Základ
ní změna spočívá v tom, že Celosvě-
tová síť modliteb s papežem se stala 
papežským dílem se sídlem ve Vati
kánu. Změna, kterou přinášejí nové 
stanovy, sleduje přesnější zakotvení 
celého papežského díla v univerzální 
církvi. Stanovy jsou propracovány 
mnohem více než dříve právním ja
zykem. Mystická dynamika podtrhu
je společenství s posláním Syna. 
Zůstává jako primární denní modlit
ba spojená s obětí mše svaté jako sou
část osobního povolání. Modlitbou 
člověk nabývá uschopnění k vtělení 
Božího Slova pro dnešek.

Pavel Ambros SJ a Anna Lexmaulová
Redakčně upraveno a zkráceno



| 35Jezuité 4/20�9

Historie

Mučedník náboženských válek
Na začátku září uplynulo 400 let od umučení košických mučedníků. 
Přestože tyto muže spojila smrt, pocházel každý z nich z úplně jiné části 
rakousko-uherské monarchie – Melichar Grodecký byl Polák, Marek Križin 
Chorvat a Štěpán Pongrác Maďar, narozený na území dnešního Rumunska. 
Zatímco Križin byl ostřihomským kanovníkem, otcové Pongrác a Grodecký 
byli členy jezuitského řádu.

Připomeňme si především postavu 
Melichara Grodeckého, který pobý
val dlouhou dobu na území naší 
země a pocházel ze stejného šlechtic
kého rodu jako jeho strýc Jan Sar
kander. Nevíme přesně, zda se Meli
char narodil v roce 1582 nebo 1584, 
jisté je jen to, že místem jeho rodiště 
byl Těšín. Studoval nejprve u jezuitů 
ve Vídni, kde se také potkal se Štěpá
nem Pongrácem. V listu, který roku 
1602 adresoval svým rodičům, sdílí 
radost z toho, že byl přijat do ma
riánské družiny. Ignaciánská spiri
tualita jej zaujala natolik, že o rok 
později vstoupil do řádu a v Brně 
pak absolvoval dvouletý jezuitský 
noviciát.

Jezuitská studia
Po prvních slibech 22. května 1605 
vyučoval v jezuitských kolejích 
v Brně a Kladsku. V letech 1607 až 
1608 studoval učitelství v Českých 
Budějovicích, aby si rozšířil kvalifi
kaci a mohl vyučovat i ve vyšších tří

dách. V roce 1608 se vrátil do jezuit
ské koleje v Kladsku, brzy však byl 
poslán na další studia – rétoriky 
v Jindřichově Hradci, logiky v Praze 
a gramatiky v Brně. Protože se uká
zalo, že nemá nadání pro spekulativ
ní studia, během druhého roku pře
rušil filozofii a byl vyslán na dvouleté 
studium morální teologie, aby mohl 
začít pastoračně působit. V té době 
se zřejmě vzdělával také v hudbě.

V roce 1614 přijal v Praze kněžské 
svěcení a až do roku 1618 pak působil 
v klementinské koleji. Kázal v praž
ských kostelech, učil katechizmus 
a zpovídal. Od roku 1616 vedl navíc 
orchestr pražské koleje pro chudé 
studenty, připravující se ke kněžství. 
Od srpna do prosince 1618 pobýval 
v Brně, aby tam zakončil svou řehol
ní formaci tzv. třetí probací.

Kruté mučení
Když po vypuknutí třicetileté války 
museli jezuité v červnu 1618 opustit 
Čechy a o rok později i Moravu, vydal 
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se Melichar Grodecký do Horních 
Uher. V Humenném 16. června 1619 
složil věčné sliby do rukou tamějšího 
rektora koleje. Poté jej představení 
vyslali do Košic, tehdy prakticky kal
vínského města, kde se stal duchov
ním pro císařské vojáky a místní 
katolíky maďarského původu.

V létě 1619, když císaře Ferdinan
da II. plně zaměstnávalo protihabs
burské povstání v Čechách, vtrhl 
sedmihradský kníže Gabriel Bethlen 
s vojskem do Horních Uher. Brzy 
nato obsadila armáda pod velením 
Juraje Rákócziho Košice. Místní 
městská rada chtěla předejít vyple
nění města, předala tedy do rukou 
dobyvatelů tři katolické kněze: 
Grodeckého, Križina a Pongráce. 

Celou noc byli všichni tři krutě 
mučeni a násilím nuceni k přijetí 
kalvínského vyznání. Jejich zmrza
čená a rozsekaná těla pak byla vho
zena do místní stoky. Zpráva o této 
noci se donesla i k českým protes
tantům a velmi je pobouřila. Měst
ská rada později rozhodla přenést 
těla košických mučedníků na jiné 
místo a zasypat je sutí. Až po Rákóczi
ho porážce byla předána katolickým 
věřícím a po jednání s poslem Ferdi
nanda II. Zikmundem Forgáčem 
svolil Bethlen, aby byla tajně odveze
na z města.

Relikvie a kult
Ostatky Melichara Grodeckého pře
vezla v březnu 1620 Forgáčova žena 
hraběnka Kateřina Pálffyová na své 

panství do obce Nižná Šebastová 
nedaleko Prešova, kde byly uloženy 
v místním františkánském kostele. 
Když byl vybudován nový kostel sv. 
Kateřiny Alexandrijské v Hertníku 
u Bardějova, byly ostatky převezeny 
tam. Nakonec však byly v roce 1635 
na žádost kardinála Pázmányho 
odvezeny do Trnavy a uloženy v kos
tele klarisek. Dnes jsou relikvie 
košických mučedníků dílem v koste
le sv. Anny a dílem v jezuitském kos
tele Nejsvětější Trojice.

Úcta ke košickým mučedníkům 
začala na Slovensku a Maďarsku, 
později se rozšířila i na Moravu 
a Slezsko. Proces blahořečení byl 
sice zahájen již v roce 1628, za bla
hoslavené ovšem tyto mučedníky 
prohlásil až Pius X. v roce 1905. 
Devadesát let nato je v Košicích sva
tořečil papež Jan Pavel II. Jezuitský 
světec Melichar Grodecký se později 
stal patronem ostravskoopavské 
diecéze. 

Relikviář sv. Melichara je dnes 
uchováván ve farním kostele Nejsvě
tějšího Srdce Ježíšova v Českém 
Těšíně. I po odchodu jezuitů z toho
to města zůstává tato památka ve 
vlastnictví řádu, a proto byla v létě 
tohoto roku na náklady české pro
vincie v Bakově u Náchoda odborně 
vyčištěna – a to jak textilie, která je 
uvnitř prosklené skříňky, tak 
i samotné ostatky světce. Relikviář 
byl pak vrácen na původní místo.

Jan Regner SJ
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Statečný bojovník
Vzpomínka na významného českého kněze-jezuitu Josefa Cukra, 
statečného bojovníka proti oběma totalitním režimům, od jehož smrti 
letos uplynulo pět let.

Bylo to před dvaasedmdesáti lety, 
když jsem jako jedenáctiletý primán 
Biskupského gymnázia na poutním 
místě Bohosudov (dříve známého  
jako Mariaschein)  poznal tehdy ješ
tě mladého jezuitského kněze 
P. Josefa Cukra. Toto prestižní cír
kevní učiliště vedli jezuité. Poutní 
místo se svou barokní dvouvěžovou 
mariánskou bazilikou obklopenou 
oválem ambitů se sedmi kaplemi 
a s komplexem staletého jezuitského 
kláštera, gymnázia a internátní
ho studentského konviktu leží přímo 
pod krušnohorskou Komáří Vížkou. 
Dnes je součástí starobylého hornic
kého města Krupka. Za nacistické 
okupace byl bohosudovský klášter 
i budovy gymnázia poprvé zabrány 
cizí ozbrojenou mocí – tehdy to byl 
německý wehrmacht.

Otec  Josef Cukr byl vždy aktivním 
odpůrcem totalitních režimů a jako 
takový se zákonitě stal politickým 
vězněm obou despotických systé
mů. Poprvé byl zatčen již za nacistic
ké okupace, krutě vyslýchán a násled
ně předán do pověstné káznice 

gestapa v Malé pevnosti Terezín – za 
to, že se mu podařilo napojit se na 
telefonní linku pražského gestapa 
a varovat několik lidí, kterým hrozi
lo bezprostřední zatčení. Při otrocké 
práci v Terezíně utrpěl vážné zraně
ní páteře od surového dozorce, které 
jej trápilo po celý život, ale naučil se 
s ním žít. Po osvobození lágru byl 
poslán na krátkodobou zdravotní 
rehabilitaci do Anglie a krátce nato 
byl vysvěcen na kněze. 

Energická osobnost
Provinciál jezuitů P. František Šilhan 
dobře znal organizační schopnosti 
tohoto energického člověka, a proto 
jej pověřil, aby připravil vše potřeb
né ke znovuotevření Biskupského 
gymnázia. Otec Cukr dokázal to, co 
se zdálo téměř nemožné: už ve škol
ním roce 1947/48 bylo otevřeno prv
ních šest tříd. Stal se generálním 
prefektem pro asi sto padesát teh
dejších studentů, a tedy i představe
ným několika prefektůvychovatelů.
Statutárním představeným celého 
komplexu a jeho rektorem byl jme
nován charizmatický kněz P. Franti
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šek Šital, dvojnásobný doktor a skvě
lý pedagog. Otec Cukr zpočátku 
vykonával již zmíněnou funkci gene
rálního prefekta, ale v září roku 1948 
tuto funkci předal energické
mu P. Felixu Stejskalovi a sám pře
vzal nesnadný úřad  ústavního 
ministra, což odpovídá funkci eko
nomického náměstka – hospodáře 
i zásobovače v jedné osobě. Jeho 
úkolem bylo opatřovat všecky mate
riální prostředky potřebné pro chod 
ústavu, od potravin až po uhlí k vytá
pění objektu. Sám neměl řidičský 
průkaz, a tak dopravu těchto věcí mu 
zajišťoval P. Úředníček armádním 
náklaďákem získaným přes pováleč
nou nadaci UNRRA.

V roce 1949 provinciál P. Šilhan 
„převelel“ otce Cukra na jiné řádové 
působiště (na Velehrad a pak do slo
venské Trnavy). Od té doby jsme ho 
celých dvacet let neviděli.

Krutá perzekuce
Byl jsem ještě primánem, když přišel 
takzvaný „Vítězný únor“, což pro cír
kevní školství znamenalo zničující 
ortel. Prvním útokem byla školská 
reforma Zdeňka Nejedlého, jíž se 
zaváděla tzv. jednotná škola. Koneč
ný úder znamenala „Akce K“. Stu
denti se právě vrátili do Bohosudova 
po velikonočních prázdninách, když 
v noci ze 13. na 14. dubna 1950 do 
všech klášterů a církevních učilišť 
naráz vtrhly útvary po zuby ozbroje
ných esenbáků a estébáků doprová
zených milicionáři se psy; naše pro

fesory a vychovatele internovali, a 
teprve později jsme se dozvídali, že 
se dostali do vybraných koncentrač
ních klášterů  či přímo do věznic a 
táborů nucené práce.

Nám studentům bylo zvěstováno, 
že nyní jsme „zachráněni ze škodli
vého vlivu farářů a jeptišek“, a že „se 
nám tedy otevírají šťastné socialis
tické zítřky“. Zato našim jezuitským 
pedagogům nastaly krušné časy 
internace v Želivě, Hejnicích, v Krá
líkách, nucené práce v rámci útvarů 
PTP v uhelných dolech a na „stav
bách socialismu“, či v horším přípa
dě nekonečná léta uvěznění 
v  „nápravných zařízeních“,  v tábo
rech nucené práce, v uranových lág
rech na Jáchymovsku a Příbramsku. 
Mnohé naše pedagogy jsme už pak 
nikdy neviděli. 

Otec Cukr sdílel  osud těch, které 
režim postihl nejbrutálněji: byl uvěz
něn, vyslýchán Státní bezpečností 
a nakonec odsouzen na jedenáct let 
těžkého žaláře, které si celé odtrpěl. 
Poznal ty nejobávanější věznice Mí
rov, Leopoldov a Valdice a mohl 
porovnávat krutost výslechů na poli
cejních služebnách obou totalitních 
režimů. Poslední etapou jeho dlou
holetého nesvobodného života  byly 
jáchymovské uranové koncentráky. 
V nechvalně proslulé „věži smrti“ ve 
Vikmanově musel bez jakékoli ochra
ny v radioaktivním prachu třídit 
a expedovat uranovou rudu.  Řada 
jeho spoluvězňů nepřežila hlad, 
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surové zacházení a účinky radioak
tivního záření, ale otec Cukr vydržel. 
Počátkem 60. let se konečně dožil 
propuštění. O kněžském působení 
však mohl jen snít.

Nezlomný kněz
Pomyslné „kolo dějin“ se otáčelo dál: 
přišlo jaro roku 1968 – doba částeč
ného politického uvolnění – a otec 
Cukr i další spolubratři mohli opět 
začít vykonávat svou kněžskou služ
bu, ovšem nikoli v klášterní 
komunitě.  Zažádal si o místo 

duchovního správce právě v Bohosu
dově, který se mu stal osudem. Od 
roku 1969 tam prožil plných třicet 
let kněžské služby, z toho dvacet let 
v těsném sousedství sovětských 
kasáren.

V bazilice Panny Marie Bolestné 
slavíval bohoslužby, kázal, zpovídal, 
vítal poutníky, a nejen to: rozhodl se 
vlastními silami opravovat chátrající 
kostely poničené vandalizmem 
i agresivními exhalacemi. Sám si ješ
tě v pětasedmdesáti letech stavěl 

Už pět let uplynulo od úmrtí velké osobnosti jezuitského řádu u nás, nezlomného P. Josefa Cukra
(Foto archiv)
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lešení z těžkých ocelových trubek, 
sám či s pomocí jediného dobrovol
níka na něm omítal vysoké kostelní 
zdi, ze žebříku natíral i opravoval 
oplechované kostelní báně, opravo
val krovy okolních kostelů, a přitom 
neztrácel naději, že jednou snad 
bude moci opravit a vzkřísit  k životu 
milované Biskupské gymnázium.

Roky letěly a otec Cukr skutečně 
vlastníma rukama doslova zachránil 
a opravil snad všechny chátrající 
kostely v okolí, od Bořislavi až po 
Trmice. Nejvíce úsilí ovšem věnoval 
„své“ bazilice Bolestné Matky Boží. 
Věřil, že na její přímluvu se stane 
zázrak – a dočkal se „sametové revo
luce“ i  odsunu početné sovětské 
posádky a uvolnění klášterního 
i učebního prostoru, i když velmi 
zdevastovaného. To ovšem otce Cuk
ra neodradilo. Opět se pustil do prá
ce s vervou a nadšením sobě vlast
ním, jako by byl o desítky let mladší. 
Zařizoval, sháněl materiál, ale i sub
vence, zedníky, instalatéry, sklenáře 
a údržbáře, ale většinu fyzické práce 
odvedl přece jen on sám.

Obnovení gymnázia
Tentokrát byly škody větší než v prv
ním případě. Kromě oprav, nutných 
přestaveb, nových instalací a mnoha 
dalších prací bylo především třeba 
sehnat kvalitní pedagogický sbor, 
aby škola opět byla tím, čím bývala 
vždycky.  Škoda, že tentokrát již pro 
gymnázium nedokázal sehnat řádo
vé pedagogy; po tolika letech totality 

jich většina nepřežila a noví zatím 
nebyli. Uskutečnění snu, aby na uči
lišti opět působili především jezuit
ští profesoři, bohužel nemohl pozi
tivně ovlivnit.

Škola, obnovená především jeho 
zásluhou, začala po několika málo 
letech opět fungovat a k jeho radosti 
si získávala stále větší prestiž. Otec 
Cukr byl po mnoho let jejím rekto
rem a patronem až do té doby, kdy 
byl ve svých téměř devadesáti letech 
povolán „na odpočinek“ na Vele
hrad. Ale on odpočívat neuměl. 
Dokázal se naučit snad všechna 
řemesla, jen lenošit nikoli. Stal se 
správcem velehradské školní knihov
ny a archivu, zpovídal, celebroval 
mše svaté pro poutníky, rád navště
voval své rodiště Boršice, modlil se 
a kázal, přijímal  stovky a stovky 
svých přátel a obdivovatelů, poutní
ků z Bohosudova, bývalých spolu
vězňů i studentů. Pro každého si 
našel chvíli a všichni ho měli rádi. 

Bylo mu sedmadevadesát let, když 
byl povolán na věčnost. Jeho pohřeb 
byl velkolepý – tolik kněží, tolik 
 tisíců lidí se již dlouho nesešlo! 
 Velehradská bazilika to množství 
nemohla pojmout. Pohřební průvod 
se táhl od chrámu až ke hřbitovu. 
Každý cítil, že v otci Cukrovi ztrácí
me mimořádného člověka, který 
v životě mnoho dobrého vykonal, 
mnoho trpěl a který si zasloužil úctu, 
obdiv, vděk i lásku.

Karel Voplakal
Redakčně zkráceno
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Brněnský rodák kardinálem
V sobotu odpoledne 5. října se v bazilice sv. Petra konala řádná konzistoř 
kardinálů, na níž Petrův nástupce jmenoval třináct nových členů kardinál-
ského kolegia. Deset z nich má právo volit příštího papeže. Mezi novými 
kardinály jsou i tři jezuité – arcibiskup Lucemburku Jean-Claude Hollerich, 
emeritní arcibiskup Kaunasu Sigitas Tamkevičius a brněnský rodák Michael 
Czerny.

Kardinál Czerny žil od svých dvou let 
s rodiči v Kanadě, přesto si zaslouží  
naši pozornost. Mimo jiné také pro
to, že patří k blízkým spolupracovní
kům papeže Františka, sdílí s ním 
vědomí svých migrantských kořenů 
a celý život byl vnímavý k sociálním 
otázkám.  

Je jedním ze dvou přímých papežo
vých spolupracovníků v sekci Úřadu 
pro integrální lidský rozvoj zabývají
cí se migranty a uprchlíky. Má za 
sebou dlouhou zkušenost působení 
v sociální sféře a obraně lidských 
práv jak v rámci služby v řádu, tak 
v místních církvích, nejprve v Ame
rice a později v Africe. Původem je 
sice Evropan, ovšem formaci získal 
v Severní Americe.

Pestrá životní pouť
Narodil se 18. července 1946 v Brně 
v tehdejším Československu. O dva 
roky později se jeho rodina přestě
hovala do Montrealu. Tam studoval 
na jezuitské střední škole (Loyola 
High  School) a po jejím dokončení 

v roce 1963 vstoupil do kanadské 
anglofonní provincie Tovaryšstva 
Ježíšova. Na kněze byl vysvěcen 
9. června 1973. V rámci interdiscipli
nárního studijního programu na 
univerzitě v Chicagu obhájil v roce 
1978 doktorát ze sociálních věd na 
téma vztahu mezi sociálním myšle
ním a teologií.

O rok později založil v Torontu 
jezuitské Centrum (dnes Forum) pro 
víru a sociální spravedlnost, v jehož 
čele stál do roku 1989. Po vraždě šes
ti jezuitských spolubratří, k níž došlo 
v noci 16. listopadu 1989 na Středo
americké univerzitě v San Salvadoru 
(UCA), se nabídl jako jejich nástup
ce. Ještě předtím strávil několik 
měsíců v Československu a ve Fran
cii v komunitě Archa  založené 
v  TroslyBreuil Jeanem Vanierem.

Po odchodu do Střední Ameriky 
působil v letech 1990–1991 jako 
ředitel Institutu pro lidská práva 
UCA a v roce 1991 zastával úřad vice
rektora univerzity. Svým přínosem 



42 | Jezuité 4/20�9

Osobnost

se zapsal také v OSN, kdy se v roli 
prostředníka účastnil jednání, která 
vedla k ukončení vleklé občanské 
války (1980–1992) v El Salvadoru.

Až do Afriky
Po dobu deseti let, až do roku 2002, 
působil v Sekretariátu pro sociální 
spravedlnost při generální kurii je
zuitů v Římě. V roce 1995 se účastnil 
34. generální kongregace Tovaryš
stva a byl členem komise OSN pro 
vyšetřování situace na Haiti v obdo
bí krize po vojenském převratu.

Ze Střední Ameriky odešel otec 
Czerny do Afriky, kde založil a vedl 
Africkou jezuitskou síť pomoci (Afri-
can  Jesuit  Aids  Network, zkráceně 
AJAN), podporující africké jezuity 
zapojené do hledání pomoci na 
 pandemické šíření viru HIV. Tehdy 
 vyučoval na Hekima  College při 
katolické univerzitě v Nairobi a spo
lupracoval s biskupskou konferencí 
v Keni. V roce 2009 jej proto papež 
Benedikt XVI. jmenoval expertem 
na biskupské synodě zabývající se 
africkým kontinentem a o rok poz
ději byl definitivně povolán do Říma 
jako konzultant Papežské rady Iusti-
tia et Pax, které předsedal kardinál 
Peter Kodwo Appiah Turkson. 

Při sdružování papežských rad 
v roce 2016 byla Iustitia et pax spo
jena s Úřadem pro integrální lidský 
rozvoj. Papež František, který si 
vyhradil přímé vedení sekce za
bývající se výslovně otázkou uprchlí
ků a migrantů, jmenoval 14. prosin

ce  2016 otce Czernyho svým spolu
pracovníkem v roli podsekretáře.

Služba pro uprchlíky
V říjnu 2018 se zúčastnil 15. řádného 
zasedání biskupské synody na téma 
„Mladí, víra a rozlišování povolání“ 
a letos 4. května byl jmenován zvlášt
ním sekretářem synodálního zasedá
ní pro Amazonii, které se ve Vatiká
nu konalo od 6. do 27. října. Svou 
roli vnímá jako službu domorodým ná
rodům a obraně stále víc drancované
ho životního prostředí v této oblasti, 
jak sám nedávno prohlásil v Bogotě na 
předsynodálním setkání zorganizova
ném Radou latinskoamerických bis
kupských konferencí (Celam) a Pan
amazonskou církevní sítí (Repam). 
Přispěl také do knihy vydané Pa
pežskou komisí pro latinskou Ameri
ku s názvem „Invaze lidových hnutí. 
Rerum novarum naší doby“.

V předvečer kardinálské konzisto
ře v pátek 4. října obdržel v bazilice 
sv. Petra vkládáním rukou papeže 
Františka biskupské svěcení spolu 
s trojicí apoštolských nunciů. Titu
lárním biskupským stolcem se mu 
stalo Benevento se zvláštním osob
ním arcibiskupským titulem. Kardi
nálským titulem se stala diakonie 
sv. Archanděla Michaela v římské 
 čtvrti Pietralata. Do kardinálského 
erbu si zvolil kromě jezuitského zna
ku s planoucím sluncem a písmeny 
IHS také bárku na vlnách s čtveřicí 
černých postav.

RaVat
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Naši noví scholastici 
Letošní 7. září nebylo pro české a slovenské jezuity významné pouze díky 
připomínce čtyřstého výročí smrti košických mučedníků, ale i díky tomu, 
že v Ružomberku dva mladí muži složili první sliby, a ukončili tím svůj noviciát.

Pavel Banďouch (*5. 11. 1989, Praha) 

Pocházím z rodiny, která není nijak institu
cionálně věřící. Bůh ke mně přesto různými 
způsoby promlouval. Za věřícího bych se 
ovšem označil až od posledních ročníků 
gymnázia. Důležitá pro mne byla četba pře
devším bible a knih kardinála Špidlíka. Boha 
jsem nacházel jak v dějinách lidstva, 
tak i ve svém životě. Proto jsem si nakonec 
vybral studia historie na Filozofické fakultě 
UK. O křtu jsem uvažoval dlouhou dobu, 
pokřtěn jsem byl ale až v Komunitním cent
ru Matky Terezy. Začal jsem uvažovat o tom, 
že půjdu cestou řeholního života a kněžství. 
Vnímal jsem to stále intenzivněji. Spojil  

jsem se s jezuity, konkrétně s P. Janem Regnerem. Několikrát jsme se sešli. 
Po  delší odmlce jsem absolvoval krátkou duchovní obnovu, zúčastnil se akce 
pro zájemce o vstup do řádu a podal žádost o vstup do noviciátu. 

Proč jezuité? Oslovil mě jejich přístup k lidem, určitá srdečnost a v dobrém 
slova smyslu jednoduchost. Důležité pro mne bylo také to, že jsem se mezi 
nimi cítil dobře. Po více než dvou letech od vstupu do noviciátu, kdy člověk 
poznává sám sebe a Boha a nachází své místo v Pánově srdci, jsem zahájil 
studium filozofie v Římě. Měl bych také pokračovat v práci na doktorátu 
z historie, kterou jsem před vstupem do noviciátu přerušil.

Své rozhodnutí stát se jezuitou nevnímám jako nutnost. Myslím, že mnoho 
věcí, které nazýváme „pokušeními“ zvolit jiný životní stav, jsou vlastně 
obyčejnou nabídkou jiné cesty. Chápu to tak, že toto je nejlepší cesta pro 
mne, proto jsem se po ní vydal. 
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Vladislav Šimák (*18. 6. 1979, Praha)

Vyrůstal jsem v rodině, která sdílela ideály 
víry, ale nebyla pravidelně praktikující. Přes
to jsem dostal základy, které mi v dosavad
ním životě velice pomohly. Vystudoval jsem 
střední školu zaměřenou na přírodní vědy 
a původně předpokládal, že se vydám tímto 
směrem i na univerzitě. Nakonec jsem 
úspěšně vystudoval Fakultu sociálních věd 
Univerzity Karlovy, kde jsem se zaměřil na 
studijní obory politologie a Evropská studia. 
Zajímám se však stále o novinky v přírod
ních vědách. Po ukončení studia jsem byl 
zaměstnancem České státní správy v oblasti 
koordinace vztahů České republiky s institu
cemi Evropské unie. Určitý čas jsem rovněž 
pracoval v soukromém sektoru.

Dlouho jsem žil životem anonymního křesťana, který se sice snaží žít dob
ře, ale není klasickým věřícím. K hlubšímu probuzení jsem se však dostal až 
skrze sestřenici, která posléze složila sliby v kontemplativním řádu. V té době 
jsem pracoval nedaleko kostela sv. Ignáce z Loyoly, který se nachází na Kar
lově náměstí v Praze. Stal jsem se pravidelným účastníkem tamějších boho
služeb, zapojil do místního společenství laiků a podílel na různých dobrovol
nických aktivitách. Absolvoval jsem také několikrát exercicie na Sv. Hostýně 
u P. Josefa Čunka SJ. Jemu jsem vděčný za duchovní doprovázení. Ignacián
ská spiritualita mě hluboce zaujala, takže jsem hledal další informace. Při
bližně v této době se také ve mně objevilo volání po jezuitském způsobu živo
ta, jež navzdory zajímavé práci s možností další specializace v rámci 
ministerstva neustávalo. Na setkání zájemců o řád jsem si pak ověřil správ
nost uvedeného směřování.

Po úspěšném absolvování vstupních pohovorů jsem vstoupil do noviciátu 
začátkem září 2017. Noviciát byl pro mne velkou duchovní školou. Nyní jsem 
v prvním ročníku na studiích filozofie v Krakově, což je další důležitou eta
pou řeholní formace.



| 45Jezuité 4/20�9

Odešli

P. Josef Koláček SJ
1. 9. 1929–10. 9. 2019

Narodil se v Bystrci u Brna. Po matu
ritě v roce 1948 vstoupil 14. srpna 
1948 na Velehradě do jezuitského 
noviciátu. V noci ze 13. na 14. dubna 
1950 byl spolu s ostatními jezuity 
 zatčen a deportován do klášterů v Bo
hosudově a Oseku. Později byl poslán 
do PTP. V letech 1954 až 1968 praco
val jako pomocný dělník v brněnské 
Zbrojovce a tajně studoval teologii. 
Mnohokrát byl vyšetřován v proce
sech s jezuity, ale nikdy nebyl odsou
zen. Na kněze byl vysvěcen tajně 
23. ledna 1968 biskupem Felixem 
Davídkem.

V roce 1968 odešel do rakouského 
Innsbrucku a dokončil zde svá teolo
gická studia. V roce 1970 v Římě  
začal pracovat jako redaktor české 
sekce Vatikánského rozhlasu, v le
tech 1971–2001 jako šéfredaktor. 
Slavné sliby složil 2. února 1972. Po 
roce 2001 otec Koláček nadále půso
bil jako redaktor rozhlasu, věnoval 
se překladatelské činnosti a dějinám 
jezuitského řádu. 

V roce 2010 ocenili čeští a morav
ští biskupové P. Koláčka za dlouho
leté působení v české sekci Vatikán
ského rozhlasu a za literární 
a publicistickou činnost Pamětní me

dailí České biskupské konference. 
Roku 2012 se P. Koláček stal laureá
tem Ceny města Brna v oblasti „žur
nalistika a publicistika“. Roku 2016 
mu Ústav pro studium totalitních 
režimů udělil Cenu Václava Bendy za 
statečné občanské postoje v době 
komunistické diktatury.

Až do konce života byl členem 
mezinárodní jezuitské komunity 
 v rezidenci sv. Petra Kanisia v Římě. 
Zemřel po náhlé a krátké hospitali
zaci v nemocnici Santo Spirito, 
 zaopatřen svátostmi. V jezuitské 
kapli sv. Františka Borgiáše na řím
ské generální kurii se ve čtvrtek 
12. září dopoledne konala zádušní 
mše svatá. Hlavním celebrantem byl 
představený P. Juan Antonio Guerre
ro Alves. Koncelebrovalo na třicet 
spolubratří, nechyběl ani Michael 
Czerny. 
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Narodil se v Býkovicích v okrese 
Blansko. Po maturitě na gymnáziu 
v Brně, kam musel přejít po zrušení 
jezuitského gymnázia na Velehradě, 
absolvoval stavební fakultu Vysoké
ho učení technického v Brně a šest 
let pak pracoval v oboru. Za komu
nizmu mu nebylo dovoleno studovat 
teologii a stát se knězem. Proto 
uprchl z Československa a v roce 
1967 začal teologická studia v Římě, 
kde na jeho duchovní cestu měl vel
ký vliv P. Tomáš Špidlík SJ.

Na kněze byl vysvěcen v Římě 
18. března 1972 a 9. října téhož roku 
vstoupil do jezuitského řádu. V letech 
1974–1991 pracoval jako redaktor 
v české sekci Vatikánského rozhlasu 
a věnoval se pastoraci krajanů 
a uprchlíků. Roku 1982 složil slavné 

P. Josef Čupr SJ
30. 1. 1934 – 9. 10. 2019

sliby. V letech 1989–1991 byl spiri
tuálem Papežské koleje Nepomuce
num. 

Do rodné země se vrátil až po 
sametové revoluci. Roku 1991 se stal 
provinciálem českých jezuitů. Za
sloužil se o vybudování nové řádové 
rezidence v Brně, o zřízení rezidence 
a Centra Aletti v Olomouci, o založení 
exercičního domu v Českém Těšíně 
a noviciátu v Kolíně. Od roku 1998 
žil v Kolíně, pracoval jako sekretář 
papežského nuncia, podílel se na 
formaci noviců a byl vyhledávaným 
exercitátorem. 

Od srpna 2013 náležel do brněn
ské komunity a dále dával exercicie 
a vykonával kněžskou činnost. Půso
bil jako duchovní správce Kongrega
ce Milosrdných sester sv. Františka 
pod ochranou Svaté rodiny v Brně, 
kde prožil poslední roky života. Byl 
mužem modlitby a důvěry v Boha. 

Ve středu 9. října zemřel ve věku 
osmdesáti pěti let v nemocnici Milo
srdných bratří v Brně. Rozloučení se 
zesnulým se konalo v pondělí 14. říj
na při polední bohoslužbě v jezuit
ském kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Brně. Tělo zesnulého bylo 
uloženo do krypty kostela.
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Za církev pečující

Paul M. Zulehner
Církev jako matka a pastýřka. 

Pastorační kultura papeže Františka
Vyšehrad, Praha 2019

ISBN 9788076011786

Nakladatelství Vyšehrad obo
hatilo český trh o další publi
kaci známého rakouského 

kněze a pastorálního teologa, jež se 
zabývá pojetím církve současného 
papeže Františka. O novém stylu pas
torace už autor pojednal v předchozí 
knize nazvané Papež František a jeho 
reforma církve, kde ovšem důraz po
ložil zejména na úsilí obnovit a refor
movat církevní společenství. V no
vém díle se zaměřil na Boží obraz, 
o němž by církev měla svým mi
losrdným přístupem svědčit v tomto 
světě. V názvu si proto rakouský teo
log posloužil slovy z rozhovoru 

s jezuitou Antoniem Spadarem, kde 
papež vyjádřil touhu, aby se církev 
lidem stala „matkou a pastýřkou“.

K pastorační kultuře by měl patřit 
důraz na doprovázení, „terapeutic
ká“ péče v době krizí, milosrdný pří
stup k  slabým nebo úcta k jedinci, 
jehož svědomí je třeba vychovávat, 
nikoli nahrazovat. Papež je přesvěd
čen, že církev má být dnes „polním 
lazaretem“, nemocnicí ve válečné 
vřavě, jež hojí rány lidí. Pozornost ve 
svém novém přístupu přesouvá od 
hříchu ke zranění a od moralizování 
k léčbě. Sám František není podle 
autora ideologem, ale pastýřem, 
a právě proto žádá po všech, kteří 
přijali v církvi úlohu služebného 
kněžství, ba po všech věřících, aby 
znovu objevili a osvojili si základy 
Ježíšova učení a jednání. Církev by 
měla opět sestoupit ke svým duchov
ním kořenům a žít v souladu s Boží 
slitovností. 

Kniha je velmi trefnou sondou do 
myšlení současného papeže Františ
ka a jeho pastoračního étosu. Její 
svěží, čtivý jazyk z ní činí vhodný 
zdroj inspirace nejen pro odborníky, 
ale i pro každého, komu není lhostej
né působení církve v dnešní společ
nosti.

Jan Regner SJ 
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Anotace

Józef Augustyn
Čtvrthodinka upřímnosti

Karmelitánské nakladatelství 
Kostelní Vydří 2019

ISBN 9788071957836

Už čtvrté vydání úspěšné knihy pol
ského jezuity, která učí ponořit se 
hlouběji do svého nitra, ve světle Bo
žího milosrdenství se ohlédnout za 
uplynulým obdobím životní cesty. 
Knížka může posloužit pro každo
denní zpytování svědomí, ale také ja
ko pomůcka při přípravě na svátost 
smíření. Láska je pro Ignáce obou
stranné sdílení. Když se ohlédneme 
za svým životem, vidíme, že jsme 
byli obdarováni, že jsme milováni. 
Naučit se přijímat lásku člověka vede 
k tomu, aby lásku sám sdílel. Pohled 
na velkou touhu Boha po lidské lásce 
nás vede k otázce, nakolik my touží
me po Bohu, jak se láska k němu 
projevuje v našem životě. 

Wojciech Werhun
Malá duchovní cvičení. 
60 inspirativních karet 
pro váš duchovní život 

Karmelitánské nakladatelství
Kostelní Vydří 2019

ISBN 9788075661654

Mladý jezuita Wojciech Werhun při
šel s originálním nápadem kapesní 
příručky, která může uživatelům 
pomoci prohloubit svůj duchovní 
život. Obsahuje soubor krátkých 
návodů pro ignaciánskou meditaci, 
které si každý může přizpůsobit 
svým potřebám a využít podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí. Balí
ček obsahuje: 56 jednotlivých karet 
s jednoduchými cvičeními, rozděle
nými do osmi kategorií. Jsou připo
jeny i čtyři karty s pokyny, jež 
pomůžou zejména těm, kteří jsou 
v ignaciánské spiritualitě nováčky, 
aby lépe uměli využít ostatní karty.
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■ V Senátu Parlamentu ČR v Praze 
se koná od 8. října do 4. listopadu 
výstava Kardinál Tomáš Špidlík: 
Z celého srdce. Iniciátory výstavy 
jsou Muzeum regionu Boskovicka 
společně se senátorkou Jaromírou 
Vítkovou a olomouckým Centrem 
Aletti. Záštitu převzal olomoucký 
arcibiskup Jan Graubner. Expozice 
přibližuje život a dílo kardinálovy 
osobnosti prostřednictvím fotogra
fií, životopisu, citátů z jeho díla 
a ukázek výtvarných děl, která 
komentoval nebo inspiroval. Později 
se výstava přesune do Muzea regio
nu Boskovicka, kde ji bude možné 
shlédnout od 5. prosince. V roce 
2020 pak bude putovat po České 
republice a v italské verzi se objeví 
také v Orientálním ústavu v Římě 
pod patronací českého velvyslance 
při Svatém stolci. 
■ V pondělí 21. října se v horní komo
ře Poslanecké sněmovny ČR usku
tečnila mezinárodní konference 
zaměřená na duchovní odkaz kardi
nála Špidlíka. Akci v hlavním sále 
Valdštejnského paláce pořádal Výbor 
pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská 
práva a petice Senátu ve spolupráci 
s Cyrilometodějskou teologickou fa
kultou Univerzity Palackého v Olo

mouci, zaštítilo ji ministerstvo kul
tury. Na konferenci vystoupili také 
ředitel olomouckého Centra Aletti 
P. Pavel Ambros SJ, P. Richard 
Čemus SJ z Papežského orientálního 
institutu v Římě, slovenský jezuitský 
arcibiskup Cyril Vasiľ a P. Michal 
Altrichter SJ z CMTF UP. 
■ Regenschori v pražském kostele 
sv. Ignáce Ing. Jan Blabla se 21. října 
2019 dožil devadesáti let. Jeho příz
nivci to oslaví v úterý 12. listopadu 
večerní bohoslužbou, při níž zazní 
výběr z některých jeho skladeb. Bude 
to zároveň připomínka šedesáti let 
jeho působení jako varhaníka a za
kladatele Svatoignáckého sboru.
■ V pražském kostele svatého Ignáce 
se v neděli 22. září konala slavnostní 
bohoslužba, při níž byla zahájena 
diecézní fáze procesu blahořečení 
P. Adolfa Kajpra SJ. Jeho ostatky 
byly při té příležitosti uloženy do 
nového relikviáře v boční kapli. 
S pražským arcibiskupem kardiná
lem Dominikem Dukou při mši kon
celebrovalo dvanáct kněží. Nechyběl 
mezi nimi provinciál českých jezuitů 
P. Petr Přádka a jezuitští spolubratři 
z několika komunit. Pozvání přijal 
i slovenský provinciál P. Rudolf 
Uher, z rakouské provincie P. Gerwin 
Komma SJ a generální postulátor 
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P. Pascual Cebollada SJ Silvestre 
z Říma.
■ Koncert s názvem Varhanní hudba 
jezuitů a pro jezuity se konal 9. září 
v kostele svatého Ignáce v Praze. 
Dirigent, varhaník a muzikolog Alois 
Koch pro tuto příležitost připravil 
skladby, které vznikaly v sedmnác
tém až dvacátém století. Tři z nich 
napsali jezuitští skladatelé, zbývající 
byly napsány pro Tovaryšstvo jinými 
nejezuitskými autory. Alois Koch se 
narodil ve švýcarském Lucernu 
a působil jako regenschori v taměj
ším jezuitském kostele. Věnuje se 
především duchovní hudbě a vedl 
řadu významných souborů. Kromě 
jiných ocenění obdržel roku 2009 
také papežský Řád svatého Řehoře.
■ Muzeum hlavního města Prahy 
dalo restaurovat jeden ze dvou nej
větších obrazů v České republice. 
Jedná se o dioráma Boj Pražanů se 
Švédy na Karlově mostě roku 1648, 
který se nachází v bludišti na Petří
ně. Obraz, který vytvořili v roce 1891 
Karel a Adolf Liebscherovi, Vojtěch 
Bartoněk a Karel Štapfer, zachycuje 
scénu, kdy se švédská armáda pokou
šela přes Karlův most dobýt Staré 
Město, ale díky statečnému odporu 
studentů a profesorů z jezuitské 
koleje bylo město uhájeno. Nejvíce 
na sebe tehdy strhával pozornost 
mladý jezuita Jiří Plachý. Nepře
hlédnutelná byla zejména jeho vyso
ká postava, pro niž se mu dostalo 
přízviska „dlouhý páter“. 

■ Titulární slavnost kostela a sou
časně zakladatele Tovaryšstva Ježí
šova 31. července oslavili přítomní 
při večerní bohoslužbě v pražském 
kostele svatého Ignáce. Při mši svaté 
zazněla Mše Ddur od Antonína Dvo
řáka s varhanním doprovodem Vla
dimíra Roubala. Chrámový sbor řídi
la Ludmila Porazilová. Liturgicky 
tak bylo oslaveno předání funkce 
českého provinciála P. Petru Přád
kovi. Ten na začátku bohoslužby 
také připomněl šedesáté výročí 
kněžství P. Ludvíka Armbrustera 
z pražské komunity. Další velmi 
významnou událostí byly slavné sli
by P. Petra Havlíčka. Slavnosti se 
zúčastnilo velké množství věřících, 
přijeli jezuité z různých českých 
komunit, nechyběl ani slovenský 
provinciál P. Rudolf Uher.

Olomouc
■ Již dvacátý šestý ročník Podzimní
ho festivalu duchovní hudby proběhl 
ve dnech od 22. září do 20. října. 
V rámci hudební přehlídky se v sobo
tu 12. října konal Galakoncert v je
zuitském kostele Panny Marie Sněž
né. Sólového zpěvu se se ctí zhostili 
Lucie Hilscherová (alt) a Richard 
Novák (bas). Doprovodil je soubor 
Czech virtuosi pod vedením dirigen
ta Stefana Veselky. Zazněla díla skla
datelů Zelenky, Bacha, Händla, 
Brahmse, MendelssohnaBartholdy
ho nebo Dvořáka. 
■ V rámci celoživotního vzdělávání 
pořádá CMTF UP v Olomouci další 
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ročník kurzu duchovního doprová
zení. Je určen pro kněze, řeholní 
osoby i laiky, kteří se angažují 
v oblasti duchovního doprovázení 
nebo se na tuto službu připravují. 
Teoretická část byla zahájena 11. říj
na a bude probíhat v rámci tří bloků 
do prosince 2019, a to v Olomouci. 
V lednu na to naváže praktická část, 
která bude rozložena do tří setkání 
v Duchovním centru Vranov u Brna. 
K hlavním přednášejícím patří i je
zuita P. František Hylmar, který se 
dlouhodobě věnuje dávání ignacián
ských exercicií a duchovnímu dopro
vázení. 
■ Setkání přípravného týmu Stu
dentského Velehradu se v hanácké 
metropoli uskutečnilo o víkendu 
11. až 13. října. Přípravný tým dobro
volníků je složený z řad studentů 
i pracujících pod záštitou Vysoko
školského katolického hnutí (VKH 
ČR). Akce se zúčastnil i národní 
koordinátor vysokoškolské pastora
ce P. Ladislav Nosek SJ. Jubilejní 
15. celostátní setkání vysokoškoláků 
by se na Velehradě mělo konat ve 
dnech 7.–10. května 2020. Uplynu
lých ročníků se zúčastnily již tisíce 
studentů.
■ Katedra pastorální a spirituální 
teologie CMTF UP v Olomouci po
řádá pro zájemce z řad veřejnosti 
pokračování kurzu celoživotního 
vzdělávání Studium spirituality. 
Kurz byl zahájen 15. října a potrvá do 
10. prosince. Celkem devět večerů 

zajišťují tři přednášející z olo
mouckého Centra Aletti: P. Michal 
Altrichter SJ seznámí účastníky 
s vybranými osobnostmi v dějinách 
křesťanské spirituality a jejich hod
nocením po způsobu spirituální 
 teologie, P. Pavel Ambros SJ objas
ní některé vybrané pojmy ze spiri
tuality křesťanského Východu a 
sestra Luisa Karczubová poukáže 
na důležité faktory duchovního 
života na pozadí novozákonních 
blahoslavenství v myšlenkovém 
pojetí církevních otců a církevní tra
dice.

Velehrad
■ Na stále navštěvovanějším morav
ském poutním místě svěřeném do 
péče jezuitů proběhlo ve dnech 11. až 
13. října setkání bohoslovců z Čech, 
Moravy a Slovenska. Pouť byla inspi
rovaná mimořádným misijním měsí
cem říjnem a mottem Pokřtění 
a poslaní. Úvodní slovo k přítom
ným před bohoslužbou v bazilice měl 
P. Michal Altrichter SJ. Odpolední 
program byl inspirován svědky víry, 
souvisejícími s Velehradem. O iko
nografii náhrobku kardinála Tomáše 
Špidlíka pohovořila sestra Luisa 
Karczubová. P. Pavel Ambros SJ 
pronesl přednášku na téma Martyri
on – památník svědků víry dvacáté
ho století. Nakonec se ještě otec 
Altrichter zaměřil na osobnost arci
biskupa Antonína Cyrila Stojana. 
Stejní přednášející se ujali i dalších 
témat o mučednictví srdce jako před
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pokladu misií, o misijním chariz
matu arcibiskupa Stojana a misijním 
poslání v současné době podle 
papeže Františka. 
■ Ve velehradské bazilice zazněl 
v sobotu 27. července varhanní kon
cert k 940. výročí úmrtí svatého Sta
nislava Kostky. Byl pořádán v rámci 
cyklu koncertů k významným výro
čím církevních osobností. Na varha
ny zahrál Petr Planý z katedry hudeb
ní výchovy při Pedagogické fakultě 
UP v Olomouci. Zájemci si mohli 
vyslechnout díla skladatelů Bacha, 
Seegera, Ebena, Janáčka a dalších. 

Boskovice
■ V prosinci 2018 si v rodišti kardi
nála Tomáše Špidlíka připomněli sto 
let od narození slavného rodáka. 
Toto výročí připomínají různé akce 
po celý rok; k těm nejdůležitějším 
patřilo i odhalení památníku 17. srp
na 2019, které organizovala senátor
ka Jaromíra Vítková a jednota Orel 
Boskovice pod záštitou ministerstva 
kultury. Památník se nachází na ulici 
Bělské, nedaleko rodného domu kar
dinála Špidlíka. Autorkou je Magda
léna Roztočilová. Památník požeh
nal brněnský biskup Pavel Konzbul.

Jubilea
 P. Jiří Šolc Hostýn 22.  3. 75 let
 P. Václav Umlauf Liberec  21.  2. 60 let

Srdečně blahopřejeme

Seznam podporovatelů od 14. června do 14. října 2019
Sekulární institut Madonna della Strada; Ing. Jiří Thomas; Ing. Petr Durna, Brno; Elena Večer
ková, Vřesovice; Jitka, Prostějov; Slávka, Brno; Ing. Gerard Jargus, Havířov; Tomáš Vlček; Zde
něk Charous; Sestry Římské unie řádu Sv. Voršily VDF, Jiřetín pod Jedlovou; Helena Nosková; 
Marie; Královská kanonie Premostrátů, Praha; PhDr. Aleš Brandner; Hana Topolánková; Mária 
Vaňková; Jasna Procházková, Praha; Alice; Josef Vodehnal; Magdaléna Vlková, Praha; Kristína 
Krupová; Ludmila Šabršulová, BrumovBilnice; Zdeněk Míček, Vidče; Stanislav Štrbík, Husto
peče; Anna Šrajbrová; Ing. Jindřich Kania, Znojmo; Petr Slinták ml., Dolní Němčí; Josef Mléčka 
ml., Uherské Hradiště; MUDr. Jan Kulhánek, Brno; Vyhnálkovi, Horní Dunajovice; Radka Tau
cová; Jarmila Vajďáková, Trnava u Zlína; Marie Sodomková, Praha; Josef Beníček; Pavel 
Kahoun; Petr Doležal; Ing. Vladimír Matouš, Praha; Ladislav Marek; D. Sýkora, Kroměříž; Gab
riela Sebo; Marie Rudolfová, Kroměříž; Milada Schneiderková; Milena Šimánková, Praha; Anna 
Kubíková, Tvrdonice; Česká provincie Společnosti sester Ježíšových, Olomouc.

Všem dárcům upřímně děkujeme


